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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, guru dihadapkan dengan 

sejumlah karakteristik siswa yang beraneka ragam. Permasalahan yang 

dialami para siswa di sekolah sering kali tidak dapat dihindari, meski dengan 

pengajaran yang baik sekalipun. Siswa dalam belajarnya mengalami 

perbedaan baik dalam kecepatan belajarnya maupun keberhasilan yang dicapai 

oleh siswa itu sendiri. 

Dari perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa, tentunya hambatan-

hambatan dalam belajar juga beragam. Seperti sikap kebiasaan belajar yang 

salah, kurangnya motivasi, gangguan emosional, beban belajar yang terlalu 

berat, dan lain sebagainya. Agar siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut, tentunya peran bimbingan konseling sangat besar. 

Pelaksanaan bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah memberi 

bimbingan kepada individu atau sekelompok individu agar mereka dapat 

berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Prayitno dalam Suhertina 

menyatakan bahwa:’’bimbingan dan konseling membantu individu untuk 

menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki  berbagai 
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wawasan, pandangan, interprestasi, pilihan, penyesuaian, keterampilan yang 

tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya’’
1
 

Bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan untuk peserta didik 

baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang 

secara optimal, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir, melalui 

berbagai jenis pelayanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma 

yang berlaku.
2
 

Keberhasilan usaha layanan bimbingan dan konseling ditandai dengan 

terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik (klien) kearah yang 

lebih baik. Untuk mewujudkan terjadinya sikap dan tingkah laku itu 

membutuhkan proses dan waktu tertentu sesuai dengan kedalaman dan 

kerumitan masalah yang dihadapi peserta didik (klien). Guru bimbingan 

konseling dan peserta didik (klien) serta pihak lain diminta untuk memberikan 

kerja sama sepenuhnya agar pelayanan bimbingan dan konseling yang 

diberikan dapat dengan cepat menimbulkan perubahan dalam sikap dan 

tingkah laku klien. 

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling terdapat berbagai jenis 

layanan yaitu, layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan 

penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, 

layanan bimbingan kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi.
3
 

                                                           
1
 Suhertina, Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Pekanbaru,Suska Press, 

2008, h. 18 
2
 Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 1 

3
 Amirah Diniaty, Evaluasi dalam bimbingan dan konseling, Pekanbaru, Suska Press, 

2009 h.9 
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Layanan penguasaan konten (PKO) merupakan layanan bantuan kepada 

individu (siswa)  baik sendiri maupun kelompok untuk mengusai kemampuan 

atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau 

kompetensi yang dipelajari itu merupakan satu unit konten yang di dalamnya 

terkandung fakta, data, konsep, proses, hukum, aturan, nilai, persepsi, afeksi, 

sikap dan tindakan yang terkait di dalamnya. Penguasaan konten membantu 

individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan. Dengan 

penguasaan konten, individu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan serta 

mengatasi masalah-masalah yang dialaminya.
4
   

Konten adalah 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 

dapat diangkat dari bidang-bidang pelayanan konseling yaitu bidang-bidang: 

pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kemampuan hubungan 

sosial, pengembangan kegiatan belajar, pengembangan dan perencanaan karir, 

pengembangan kehidupan bekeluarga, pengembangan kehidupan beragama.
5
 

Menurut Ermis Suryana dalam buku bimbingan dan konseling, materi 

yang dapat diangkat melalui layanan penguasaan konten adalah:  

1) Mengembangkan pemahaman tentang diri, terutama pemahaman 

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

penyalurannya, kelemahan-kelemahan dan penanggulangannya, dan 

usaha-usaha pencapaian cita-cita dan perencanaan masa depan. 

2) Mengembangkan kemampuan berkemunikasi, bertingkah laku dalam 

hubungtan sosial dengan teman sebaya, guru dan masyarakat luas. 

                                                           
4
 Prayitno, Seri Kegiatan Pendukung Konseling L.1-L.9, Padang: UNP, 2004, h.2 

5
 Prayitno, Buku L.4 (Layanan Penguasaan Konten), Padang, 2004, h.5-6 
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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 memantapkan pemilihan karir yang hendak 

dikembangkan melalui orientasi dan informasi karir, orientasi dan 

informasi dunia kerja, perguruan tinggi yang sesuai dengan karir 

yang hendak dikembangkan. 

6) Mengembangkan keterampilan belajar, meliputi membaca, mencatat, 

bertanya, menjawab dan menulis. 

7) Pengajaran perbaikan. 

8) Program pengayaan.
6
 

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, menggerakkan para 

peserta untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menjalani materi dan kegiatan 

layanan.
7
 

  Layanan konten dimaksudkan  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.
8
 

Untuk mencapai tujuan layanan penguasaan konten, maka dalam 

pelaksanaan layanan guru bimbingan konseling dituntut untuk menguasai 

berbagai metode dan teknik layanan. Metode dan teknik layanan memegang 

                                                           
6
 Ermis Suryana, Bimbingan dan Konseling, Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang, 

(2012) h. 222 
7
 Prayitno, Op. Cit,  h.8 

8
 Dewa Ketut Sukardi. Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah. Bandung: Alfabeta, 

2003. h. 39 
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peranan penting dalam mendukung keberhasilan layanan, pengajaran dan 

pendidikan. Penggunaan metode dan teknik layanan akan berpengaruh 

terhadap kegiatan siswa selama proses layanan berlangsung. Pemilihan 

metode dan teknik layanan harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan 

dan kondisi siswa, sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses 

layanan dan tujuan layanan dapat tercapai. 

Pelaksanaan layanan penguasaan konten yang dilaksanakan oleh guru 

bimbingan konseling sebagai sarana bagi siswa yang kurang mampu dan 

kurang memahami pelajaran yang diberikan oleh guru mata pelajaran sehingga 

dengan adanya layanan ini guru bimbingan konseling berusaha membantu 

siswa agar mampu belajar dengan baik. Jadi, bisa dikatakan bahwa untuk 

dapat menunjang kebiasaan belajar yang baik pada siswa salah satunya perlu 

diberikan layanan penguasaan konten yang baik untuk dapat mengusai 

pengetahuan dalam belajar dan keterampilan serta mempersiapkannya 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan membantu 

memecahkan masalah yang mengganggu dalam belajar. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri  4 Pekanbaru yang 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan 

bimbingan dan konseling. Sekolah ini memiliki tiga orang guru bimbingan 

konseling, setiap guru bimbingan konseling  diberi tugas untuk membimbing 

sejumlah peserta didik, selain itu juga diberikan jam khusus untuk 

melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di dalam kelas. 
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Berdasarkan pengamatan awal pada tanggal 9 Maret 2017, yang telah 

penulis lakukan, penulis menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan 

dan konseling khususnya layanan penguasaan konten di SMP Negeri 4 

Pekanbaru  sudah dilaksanakan, akan tetapi masih ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan layanan penguasaan konten sehingga tujuan 

layanan penguasaan konten tersebut tidak  tercapai dengan maksimal.  

Hal ini bisa dilihat dari  gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang bermain-main ketika guru bimbingan konseling 

menjelaskan materi layanan. 

2. Masih ada siswa yang keluar masuk ketika proses layanan sedang 

berlangsung. 

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

ketika proses layanan. 

4. Masih ada siswa yang mengantuk dan tidak serius dalam proses layanan. 

5. Masih ada siswa yang hanya ikut-ikutan teman dalam pelaksanaan layanan  

Melihat fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal 

tersebut dan peneliti mengambil judul ”Pelaksanaan Layanan Penguasaan  

Konten di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pekanbaru”. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih SMP N 4 Pekanbaru sebagai lokasi 

penelitian adalah: 

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

ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan dan konseling. 
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2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul diatas penulis mampu 

menelitinya. 

3. Sepanjang pengetahuan penulis, judul tersebut belum diteliti oleh 

penelitian terdahulu. 

4. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian 

C. Penegasan Istilah 

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, maka beberapa istilah 

yang digunakan memerlukan penjelasan yang lebih jelas agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah tersebut sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan adalah: proses, cara, pembuatan, melaksanakan (rancangan, 

keputusan).
9
 Pelaksanan adalah kegiatan yang dilakukan dan yang 

melakukan memegang peranan dalam suatu layanan. Pelaksanaan adalah 

suatu kelompok yang merencanakan secara eksplisit atau tujuan bertindak, 

berbuat kearah pemecahan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan, 

pembuatan keputusan.
10

 

2. Layanan  Penguasaan Konten 

Layanan   penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan 

kepada individu (siswa) baik sendiri maupun kelompok untuk menguasai 

kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. 

Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari merupakan satu unit konten 

                                                           
9
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka), 2005, h. 627 

10
 Andi Mappiare, Kamus Istilah Konseling dan Terapi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 8 
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yang didalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukuman dan 

aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap dan tindakan.
11

 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

identifikasi masalah penelitian adalah: 

a. Pelaksanaan layanan penguasaan konten di SMP Negeri 4 Pekanbaru. 

b. Pemahaman siswa tentang layanan penguasaan konten di SMP Negeri 

4 Pekanbaru 

c. Keikutsertaan siswa dalam layanan penguasaan konten di SMP Negeri 

4 Pekanbaru 

d. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan penguasaan konten di 

SMP Negeri 4 pekanbaru 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat persoalan yang terkait dengan kajian ini seperti yang 

telah disebutkan dalam identifikasi masalah, maka penelitian ini 

difokuskan kepada pelaksanaan layanan penguasaan konten dan faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan layanan penguasaan konten di SMP 

Negeri 4 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah  

a. Bagaimana pelaksanaan layanan penguasaan konten di SMP Negeri 4 

Pekanbaru? 

                                                           
11

 Prayitno, Op Cit, h. 2 
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b. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan penguasaan 

konten di  SMP Negeri 4 Pekanbaru? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dibuat tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan penguasaan konten di SMP 

Negeri 4 Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan 

penguasaan konten di SMP Negeri 4 Pekanbaru 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 

satu (S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling. 

b. Bagi guru bimbingan konseling, untuk lebih efektif dalam 

melaksanakan pemberian layanan. 

c. Bagi siswa, agar senatiasa meningkatkan prestasi belajar dan hasil 

belajar baik akademik maupun non akademik. 

d. Bagi peneliti selanjutnya berguna untuk sumber ataupun rujukan 

penelitian. 

 

 


