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Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena pada siswa 

kelas VII SMPN10 Kota Jambi yaitu rendahnya minat belajar siswa, yang ditandai 

dengan, pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar masih banyak siswa 

yang susah untuk cepat memulai pelajaran, tingkat kosentrasi yang rendah, 

berbicara dengan teman sebangku saat guru menjelaskan materi, enggan untuk 

membuat tugas/pr. Sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi atau mengurangi 

kesenjangan yang terjadi berkaitan dengan minat belajar siswa tersebut. Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat seberapa pengaruh layanan penguasaan konten terhadap 

minat belajar siswa. 

Layanan penguasaan konten dalam masalah ini dibatasi pada bidang 

pengembangan kegiatan belajar siswa, sedangkan minat belajar siswa dibatasi pada 

perasaan senang terhadap pelajaran, perhatian dalam belajar, dan ketertarikan pada 

guru. Prayitno (2012:89) mengatakan bahwa layanan penguasaan konten 

merupakan layanan bantuan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau 

kompetensi tertentu melalaui kegiatan belajar. Djalii (2014:121) mengemukakan 

tentang minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal aktivitas 

tanpa ada yang menyuruh. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian semi eksperimen dengan menggunakan 

one group prettest-posttest. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 10 

Kota Jambi yang berjumlah 49 orang. Metode pengumpulan data menggunakan 

angket tertutup alternatif jawaban “ya, tidak” sebanyak 13 item. Instrument tersebut 

telah validitaskan menggunakan validitas logis dan validitas empiris, dan instrumen 

ini juga sudah di uji reliablenya dalam penelitian ini. Tekhnik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah, uji normalitas menggunakan metode 

kolmogornov smirnov, uji t-test.itu pada t-hitung 2.514 dan t-tabel tingkat 

kepercayaan 0,05 maupun 0,10 sebesar 2.021 dan 1.684, artinya terdapat perbedaan 

yang berarti antara pretest-postest. Perbedaan tersebut terjadi akibat perlakuan dari 

layanan penguasaan konten. Implikasi penelitian bagi BK guru pembimbing 

mampu untuk meningkatkan pelaksanaan layanan penguasaan konten agar siswa 

memiliki kepuasaan yang baik dalam belajar dan guru pembimbing menjalakan 

program BK dalam rangka untuk membantu setiap siswa sesuai dengan 

kebutuhannya. Saran yang dapat diberikan yaitu hendaknya guru pembimbing lebih 

menjalakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa, terutama dalam hal kegiatan belajar. 

 

 

  



PENDAHULUAN 

 

Pendidikan yang bermutu akan 

menghasilkan individu yang cerdas, 

sehat dan berakhal mulia, karena pada 

dasarnya dengan pendidikan individu 

akan mengenal dirinya dan mampu 

mengembangkan potensi diri baik 

jasmani maupun rohani. Dengan 

demikian bisa dikatakan bahwa 

pendidikan menjadi kebutuhan bagi 

manusia. 

Dalam proses belajar yang 

dilakukan siswa dipengaruhi berbagai 

faktor yaitu ada faktor yang datang dari 

diri indivu itu sendiri dan ada faktor 

yang dipengarhui dari luar seperti 

kondisi lingkungan sekitar siswa tinggal 

(dirumah, sekolah, dan masyrakat). 

Selaian dari faktor tersebut yang dalam 

belajar, minat juga besar pengaruhnya 

terhadap kondisi belajar siswa, besarnya 

minat belajar setiap siswa berbeda-beda. 

Bila bahan pelajaran yang dipelajari 

tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tarik 

baginya. Siswa mulai segan untuk 

belajar, siswa tidak akan memperoleh 

kepuasaan dari pelajaran yang ada 

disekolah, selain dari bahan pelajaran, 

lingkungan sekitar tempat siswa belajar 

pun mempengaruhi minat siswa untuk 

terus belajar. 

Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hadis & Nurhayati (2014:44) yang 

mengemukakan bahwa minat adalah 

sebagai rasa tertatik yang ditunjukkan 

oleh individu kepada suatu objek, baik 

objek yang berupa benda hidup maupun 

benda yang tidak hidup. Sedangkan 

minat belajar adalah rasa tertarik yang 

ditunjukkan oleh peserta didik dalam 

melakukan aktivitas belajar, baik di 

rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 

Di sekolah uuntuk 

menumbuhkan minat belajar siswa, 

guru pembimbing berperan penting 

dalam hal menumbuhkan minat belajar, 

dengan salah satu caranya adalah guru 

pembimbing sebagai motivator, guru 

harus mampu merangsang dan 

memberikan dorongan serta penguatan 

untuk mendinamisasikan potensi siswa, 

menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan 

daya cipta (kreativitas). Sehingga akan 

terjadi dinamika dalam proses belajar-

mengajar. 

Maka berdasarkan fenomena 

dilapangan yang terjadi pada siswa 

SMPN 10 Kota Jambi terutama pada 

kelas VII  yaitu terkait dengan 

permasalahan belajar, 

Sebagian besar siswa kelas VII 

kurang adanya minat dalam hal belajar. 

Yang ditandai dengan pada saat 

berlangsungnya proses belajar mengajar 

masih banyak siswa yang susah untuk 

cepat memulai pelajaran, tingkat 

kosentrasinya yang rendah, berbicara 

dengan teman sebangku saat guru 

menjelaskan materi, dan pada saat ada 

guru yang tidak bisa hadir siswa lebih 

memilih untuk berkeliaran diluar kelas, 

padahal ada tugas yang ditinggalkan 

dari guru yang tidak bisa hadir. Siswa 

kelas VII juga sangat jarang untuk 

mengemukakan pendapat atau bertanya 

pada guru tentang hal yang belum 

dimengerti saat belajar, kebanyakan dari 

mereka lebih memilih untuk diam, atau 

menjawab sudah paham semua. 

 

 Pernyataan tersebut peneliti 

dapatkan dari salah satu guru 

pembimbing kelas VII SMPN 10 Kota 

jambi, pada saat peneliti melakukan 

survey awal di SMPN 10 Kota Jambi 

tanggal 12 s.d 13 April 2017. Informasi 

tentang permasalahan yang di hadapi 

siswa kelas VII tersebut juga peneliti 



dapat dari salah satu guru wali kelas VII 

yang menyatakan bahwa “ kebanyaka 

dari siswa banyak yang enggan untuk 

mengerjakan pr,  susah untuk 

mengerjakan tugas yang diberi guru, 

sangat telihat bahwa hal tersebut 

menandakan kurangnya minat siswa 

dalam belajar”. 

Oleh karena itu berdasarkan 

fenomena yang ada dilapanagan, untuk 

pelaksanaan bimbingan dan konseling 

dilakukan sebagai wujud nyata 

penyelengaraan layanan bimbingan dan 

konseling terhadap layanan sasaran. 

Peneliti merasa pentingnya penelitian 

ini dilaksanakan untuk mengatasi atau 

mengurangi kesenjangan yang terjadi 

pada permaslahan minat belajar siswa.  

Pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Rutiatun (2014) 

Program Studi Bimbingan dan 

Konseling Universitas Jambi yang 

berjudul persepi siswa tentang layanan 

penguasaan konten dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di 

MTSN Olak Kemang. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa pada pratindakan 

diketahui persentase motivasi belajar 

siswa kelas VII E sebesar 54.0%, 

setelah mengikuti dilaksanakannya 

layanan penguasaan konten sebanayak 

tiga siklus, persentase motivasi belajar 

siswa meningkat menjadi 62,5%. Itu 

artinya telah terjadi peningkatan 

motivasi belajar siswa kelas VII E 

sebesar 8.5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

layanan penguasaa konten dapat 

meningkatkan kualitas belajar siswa 

kearah yang baik. Karena layanan 

penguasaan konten itu merupakan 

layanan bantuan kepada individu untuk 

menguasai kemampuan atau 

kompetensi tertentu melalui kegiatan 

belajar (Prayitno, 2012:89). 

Maka dari itu berdasarkan 

penjelas, fenomena, dan hasil temuan 

penelitian sebelumnya, penelitian yang 

akan diteliti ini menarik untuk 

dilaksanakan mengingat minat dalam 

belajar itu suatu hal yang penting yang 

harus siswa miliki. Penelitian ini 

diwujudkan dalam bentuk judul skripsi 

“ Pengaruh layanan Penguasaan Konten 

Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 

VII di SMPN 10 Kota Jambi”. 

Rumusan masalah penelitian ini 

yaitu apakah terdapat pengaruh layanan 

penguasaan konten terhadap minat 

belajar siswa kelas VII SMPN 10 Kota 

Jambi ? 

Tujuan dalam penelitian ini 

untuk mengungkapkan seberapa 

pengaruh layanan penguasaan konten 

terhadap minat belajar siswa kelas VII 

SMPN 10 Kota Jambi. 

Hipotesis penelitian ini adalah 

diduga adanya pengaruh yang berarti 

dari layanan penguasaan konten 

terhadap minat belajar siswa kelas VII 

SMPN 10 Kota Jambi. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam suatu penelitian 

diperlukan suatu metode penelitian 

untuk menemukan data yang valid 

untuk dipahami, dipecahkan dan 

diantisipasi masalahnya. Berdasarkan 

fenomena diatas, maka rumusan 

masalah dan tujuan penelitian yang 

diangkat pada penelitian ini adalah 

metode penelitian eksperimen.  

Metode penelitian eksperimen 

adalah metode yang digunakan untuk 

melihat kemungkinan sebab-akibat dan 

melihat ada atau tidaknya pengaruh 

variabel-variabel yang diteliti terhadap 

kelompok eksperimen. 

Penelitian ini menggunakan one 

group prettest and posttest design 



karena dalam penelitian ini pengukuran 

dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum 

eksperimen (01) dan sesudah 

eksperimen (02). Perbedaan yang 

muncul pada  01 dan 02 diasumsikan 

sebagai efek dari perlakuan.  

Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah seluruh siswa 

dan siswi kelas VII SMPN 10 Kota 

Jambi yaitu berjumlah 232 orang siswa. 

Teknik sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel. Sampel 

dalam  penelitian  ini  adalah teknik unit 

samping. Tekhnik unit sampling yaitu 

sampel yang ditetapkan bukan 

individunya tetapi adalah kelompok 

atau unitnya, setelah kelompok/unitnya 

ditetapkan semua individu yang ada 

dalam kelompok itu dijadikan 

sampelnya (Sujta A. dkk, 2017:70). 

Maka dalam penarikan sampel 

penelitian ini yang menjadi kelompok 

atau unitnya ada siswa yang memiliki 

minat belajar sedang, yang artinya siswa 

yang tidak memiliki minat belajar tinggi 

maupun minat belajar rendah. 

Dengan mengacu kepada hal 

diatas, maka sampel dalam penelitian 

ini adalah kelas VII SMPN 10 Kota 

Jambi yang berjumlah 49 orang. 

 

Sampel Penelitian 

Laki-Laki (L) Perempuan (P)Jumlah 

20 (L)      29 (P) 49 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer adalah 

data yang diambil oleh peneliti langsung 

dari sumbernya atau dari responden 

(Sutja, dkk. 2014: 100) yang dalam hal 

ini adalah peserta didik kelas VII SMPN 

10 Kota Jambi yang berjumlah 49 orang 

melalui sebaran angket yang telah 

disediakan oleh peneliti. Dan  data 

sekunder adalah data yang diambil 

secara tidak langsung dari sumber 

datanya, menggunakan orang lain 

sebagai respondennya atau mengambil 

data yang tersimpan dalam bentuk 

dokumen (Sutja A.dkk, 2014:100). 

Adapun data sekunder dalam penelitian 

ini adalah dokumen yang berupa jumlah 

siswa. 

Sumber data dalam penelitian 

adalah sumber dari mana data diperoleh. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data adalah peserta didik atau 

siswa kelas VII yang berjumlah 49 

orang sebagai responden. 

Teknik Analisis Data  

Untuk penelitian kali ini, peneliti 

menggunakan Angket sebagai alat 

untuk mengumpulkan data. Angket 

merupakan tekhnik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Angket dapat berisi 

pertanyaan atau penyataan  terbuka dan 

tertutup (Sugiyono, 2011:142). Dalam 

penelitian ini, angket diberikan dua kali 

yaitu diberikan pada saat pretest untuk 

melihat minat belajar siswa sebelum 

diberikan layanan penguasaan konten 

dan diberikan pada saat posttest setelah 

diberikan layanan penguasaan konten 

terhadap minat belajar siswa kelas VII 

di  SMPN 10 Kota Jambi. 

Kemudian dilakukan pengujian 

sebagai berikut: 

1. Skor dan Pengelompokan 

2. Uji Normalitas  

3. Uji T-test 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Data 

Data penelitian ini dikumpulkan 

sehubungan dengan pengaruh layanan 

penguasaan konten terhadap minat 



belajar siswa. Data ini diperoleh melalui 

angket yang disebarkan kepada siswa 

kelas VII di SMPN 10 Kota jambi yang 

berjumlah 49 orang yang menjadi 

sampel penelitian. 

 

Hasil Penelitian 

Uji Normalitas 

Hasil perhitungan signifikan 

asimtotik (asym.sig) yang diperolah 

sebesar 0.421, artinya > 0.05, dari data 

tersebut menunjukkan bahwa data hasil 

posttest tersebut adalah normal. 

Sehingga dapat disimpulkan data yang 

telah di uji baik itu data hasil prestest 

dan data hasil posttest berdistribusi 

normal. 

Uji T-test 

Ternyata perhitungan melaui t-

test ditemukan hasil 2.514 sedangkan t-

tabel pada derajat kebebasan 47 (49-2), 

dalam tabel t-test untuk n yang lebih 

dari 40 menggunakan derajat 

kebebasaan 40, maka tingkat 

kepercayaan 0.05 maupun 0,10 adalah 

sebesar 2.021 dan 1.684 maka bearti t-

hitung lebih besar dari t-tabel  

menyatakan terdapat perbedaan antara 

posttest yaitu sesudah diberi treatment 

layanan penguasaan konten dengan 

presttest sebelum diberi treatment 

layanan penguasaan konten diterima.  

Artinya, terdapat perbedaan 

yang berarti antara hasil posttest dengan 

prestset pada minat belajar siswa kelas 

VII SMPN 10 Kota Jambi. Perbedaan 

yang berarti itu terjadi karena adanya 

perlakuan dari layanan penguasaan 

konten. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian di 

atas yang telah diuraikan menunjukkan 

bahwa layanan penguasaan konten 

dapat memepengaruhi minat belajar 

siswa kelas VII SMPN 10 Kota Jambi 

secara berarti. Temuan penelitian ini 

membuktikan pandangan Prayitno 

(2007:158) yang menyatakan bahwa 

layanan penguasaan konten yaitu 

layanan yang membantu peserta didik 

menguasai konten tertentu, terutama 

kompetensi dan kebiasaan yang berguna 

dalam kehidupan disekolah, keluarga, 

dam masyarakat. 

Hasil keseluruhan yang 

diperoleh pada saat pretest yaitu sebesar 

373 dan hasil keselurha setelah diberi 

layanan penguasaan konten sebesar 434. 

Setiap responden mengalami perubahan 

yang baik setelah diberikan layanan 

penguasan konten, pada saat postest 

44% reponden berada pada minat 

belajar yang tinggi, 48% responden 

berada pada minat belajar sedang, dan 

hanya 8% responden berada pada minat 

belajar rendah. 

Perhitungan melalui t-test juga 

membuktikan terdapat perbedaan yang 

berarti antara prestest dan postest yaitu 

sebesar 2.514, perbedaan ini 

dibandingkan dengan t-tabel pada 

tingkat kepercayaan 0.05 dan 0.10 

adalah 2.021 dan 1.684. Perbedaan yang 

terjadi antara postest dan prestest 

diakibatkan adanya perlakuan dari 

layanan penguasaan konten, itu artinya 

layanan penguasaan konten dapat 

mempengaruhi minat belajar siswa 

kearah yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil penelitian di 

atas yang telah di uraikan menunjukkan 

bahwa layanan penguasaan konten 

memiliki pengaruh dan perbedaan yang 

berarti terhadap minat belajar siswa 

kelas VII SMPN10 Kota jambi. Dari 

distribusi hasil pengumpulan data 

prettest  dan posttest 65.93% terlihat 

bahwa layanan penguasaan konten 

memberi pengaruh yang berarti 

terhadap minat belajar. Selanjutnya 

untuk uji t-test t-hitung lebih besar dari 

t-tabel, hasil t-hitung sebesar 2.514 dan 



untuk t-tabel pada tingkat kepercayaan 

0.05 dan 0.10 adalah sebesar 2.021 dan 

1.684, perbedaan yang terjadi antara 

postest dan pretest diakibatkan adanya 

perlakuan dari layanan penguasaan 

konten, itu artinya layanan penguasaan 

konten dapat mempengaruhi minat 

belajar siswa kearah yang lebih baik. 

Maka pada dasarnya rumusan 

masalah dan hipotesis penelitian ini bisa 

dikatakan telah terjawab. Meskipun 

tidak terlihat begitu tinggi pengaruh 

yang diberikan untuk minat belajar 

siswa. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa berdasarkan 

fenomena yang ada dilapangan yang 

menyatakan ada kesenjangan atau 

masalah yang terjadi pada belajar siswa, 

terutama pada hal minat belajar, dapat 

teratasi atau dapat dibantu melalaui 

layanan penguasaan konten. Hal ini juga 

membuktikan bahwa penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rutiatun (2014) program studi 

Bimbingan dan Konseling Universitas 

Jambi, dapat dipercaya bahwa dengan 

adanya layanan penguasaan konten 

dapat memperbaiki atau mengatasi 

permasalahan siswa dalam belajar. 

Permasalahan yang terjadi pada 

siswa dapat teratasi jika guru 

pembimbing mampu memberikan 

layanan yang sesuai dengan 

permasalahan siswa tersebut. Salah 

satunya dalam hal kegiatan belajar yaitu 

dengan layanan penguasaan konten. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Setelah peneliti menguraikan 

Berdasarkan  hasil penelitian serta 

pengelolahan data yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan secara umum bahwa minat 

belajar siswa kelas VII SMPN 10 Kota 

Jambi dapat dipengaruhi oleh layanan 

penguasaan konten. Ini artinya hipotesis 

dalam penelitian ini terbukti bahwa 

Layanan penguasaan konten dapat 

mempengaruhi secara berarti terhadap 

minat belajar siswa. 

Pengaruh secara berarti tersebut 

sesuai dengan hasil uji t-test yang mana 

hasil pada t-hitung sebesar 2.514 dan 

hasil pada t-tabel pada tingkat 

kepesrcayaan 0.05 maupun 0.10 sebesar 

2.021 dan 1.684, artinya t-hitung lebih 

besar dari t-tabel. Perdedaan tersebut 

terjadi akibat adanya perlakuan dari 

layanan penguasaan konten. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan yang diperoleh mengenai 

terdapat pengaruh layanan penguasaan 

konten terhadap minat belajar siswa 

kelas VII SMPN 10 Kota Jambi, maka 

disarankan: 

1. Bagi siswa, hendaknya lebih 

peduli dan perhatian lagi terhadap 

kegiatan belajar, agar mencapai 

hasil yang maksimal dan lebih 

memanfatkan pelayanan bk yang 

ada di sekolah. 

2. Bagi guru, terutama guru 

pembimbing hendaknya untuk 

lebih menjalankan kegiatan 

layanan bk yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa, terutama dalam 

hal menunjang kegiatan belajar 

siswa. 

Implikasi Penelitian Terhadap BK 

Adanya temuan hasil penelitian 

yang mengungkapkan bahwa terdapat 

pengaruh yang berarti layanan 

penguasaan konten terhadap minat 

belajar siswa kelas VII SMPN 10 Kota 

Jambi, oleh sebab itu, keterkaitan hasil 

penelitian ini dengan bk sesuai dengan 

manfaat penelitian adalah untuk siswa 

melakukan bimbingan kepada guru 

pembimbing dalam mengatasi masalah 



yang dihadapi terutama berkaitan 

dengan kegiatan belajar, selain itu 

keterkaitan hasil penelitian  dengan BK 

sudah terlihat jelas bahwa dalam 

penelitian ini menggunakan salah satu 

jenis layanan yang ada di bimbingan 

dan konseling yaitu layanan penguasaan 

konten bidang bimbingan kegiatan 

belajar. 

Dengan adanya penelitian ini 

dapat diketahui bahwa dalam membantu 

atau mengatasi permasalahan siswa 

yang berkaitan dengan kegiatan belajar 

teruutama  yang berkaitan dengan 

kepuasaan siswa dalam belajar bisa 

terentas dengan memberikan layanan 

penguasaan konten terhadap siswa, 

kepuasaan dalam belajar tersebut yang 

berkaitan dengan minat belajar siswa. 

Guru pembimbing disekolah hendaknya 

mampu untuk meningkatkan 

pelaksanaan layanan bimbingan 

konseling dan menjalankan program bk 

dalam rangka untuk membantu setiap 

siswa sesuai dengan kebutuhannya. 
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