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ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah Untuk mendeskripsikan 

kemampuan manajemen waktu terhadap layanan penguasaan konten siswa Siswa 

Kelas IX B  SMP Negeri 281 Jakarta dengan teknik kontrak perilaku. Untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan manajemen waktu terhadap layanan 

penguasaan konten siswa Siswa Kelas IX B SMP Negeri 281 Jakarta setelah 

diterapkannya teknik kontrak perilaku. Penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan (action research) merupakan penelitian pada upaya pemecahan masalah 

atau perbaikan yang dirancang menggunakan metode penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang bersifat reflekstif dan kolaboratif 

Hasil penelitian pra-siklus yang mengalami peningkatan sebesar 41.8%, hal 

tersebut menunjukkan bahwa teknik kontrak prerilaku pada kemampuan 

managemen waktu siswa dapat meningkatkan hasil belajar. Dan pada hasilnya 

menunjukkan bahwa pencapaian penilaian pada siklus II didapatkan hasil rata-

rata sebesar 100% yang masuk dalam kategori baik, hasil ini meningkat sebesar 

11.2%. Serta hasil aktivitas siswa menunjukkan bahwa peningkatan belajar siswa 

dari siklus I sampai dengan siklus II mengalami peningkatan yaitu sebesar 30% 

dengan penjelasan hasil rata-rata siklus 1 sebesar 50.8% dan hasil rata-rata dari 

siklus 2 yaitu 80.8%. 

 

Kata Kunci : Kemampuan Manajemen Waktu, Layanan Penguasaan Konten, 

Teknik Kontrak Perilaku 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pengaturan pelayanan bimbingan dan konseling perlu dilakukan sehingga 

pelayanan BK benar-benar memberikan kontribusi yang baik dan diingikan pada 

pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Suatu program pelayanan bimbingan 

dan konseling di sekolah tidak mungkin tersusun apabila tidak diatur dalam suatu 

sistem manajemen yang baik. Manajemen yang baik itu sendiri akan banyak 

ditentukan oleh kemampuan manajer pendidikan di sekolah dalam merencanakan, 

mengorganisasikan, mengaktifkan, dan mengontrol sumber daya yang ada. 
Pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling harus dirumuskan secara 

matang baik dari segi program pelayanan BK, meneliti hal-hal apa sajakah yang 

dibutuhkan oleh para peserta didik, satuan layanan dan kegiatan dalam bimbingan 

dan konseling, dapat merumuskan dengan baik pelaksanaan bimbingan dan 
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konseling, dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan dalam Bimbingan 

Konseling tersebut. 

Manajemen adalah aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan kepemimpinan, serta pengawasan terhadap pengelolaan sumber 

daya yang dimiliki suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Proyek merupakan Suatu kegiatan sementara yang dilakukan atau yang 

berlangsung dalam waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan 

dimaksudkan untuk menghasilkan produk (deliverable) yang kriterianya telah 

digariskan dengan jelas. 

Manajemen waktu bertujuan kepada produktifitas yang berarti rasio output 

dengan input. Tampak dan dirasakan seperti membuang-buang waktu dengan 

mengikuti fungsi manajemen dalam mengelola waktu. Merencanakan terlebih 

dahulu penggunaan waktu bukanlah suatu pemborosan melainkan memberikan 

pedoman dan arah bahkan pengawasan terhadap waktu. Dari tinjauan secara 

komprehensif pekerjaan yang hendak dikerjakan dan rumusan tertulis sebuah 

rencana dapat diketahui prioritas hubungan antar aktifitas yang akan dikerjakan 

sendiri serta didelegasikan. Jebakan yang sering muncul disini adalah rasa percaya 

diri dapat cepat bila dikerjakan sendiri dimana itu perasaan yang kurang tepat. 

Menurut Maman (Kurniadin dkk, 2012:23) kata manajemen yang umum 

digunakan saat ini berasal dari kata kerja to manage yang berarti mengurus, 

mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, 

menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan dan memimpin. Kata 

management berasal dari bahasa Latin, yaitu mano yang berarti tangan, menjadi 

manus berarti bekerja berali-kali dengan menggunakan tangan, ditambah imbuhan 

agree yang berarti melakukan sesuatu, kemudian menjadi managiare yang berarti 

melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan-tangan. Sedangkan 

waktu terdiri dari siang dan malam yang tersusun dari satuan waktu terkecil detik, 

menit, dan jam, minggu, bulan, tahun dan seterusnya. Jadi dapat digabungkan 

bahwa manajemen waktu adalah usaha untuk memanfaatkan setiap bagian dari 

waktu untuk melakukan aktivitas tertentu yang mana telah ditentukan target dalam 

jangka waktu tertentu. 

Indikator manajemen waktu menurut Mandura (Meilistika, 2011:27) 

membagi manajemen waktu menjadi lima indikator, yaitu mampu menyusun 

tujuan, mampu menyusun prioritas, mampu membuat jadwal, mampu 

meminimalisir gangguan, mampu mendelegasikan tugas. Sedangkan menurut 

Haynes (2010:25) indikator manajemen waktu yang baik adalah membina 

tanggung jawab, prioritas, sasaran, menyingkirkan aktivitas yang tidak penting dan 

tidak tepat serta merencanakan dan menjadwalkan penggunaan waktu setiap 

minggu dan hari.  

Pentingnya manajemen waktu bagi kehidupan sehari-hari yaitu membantu 

fokus pada tugas penting. Dengan adanya manajemen waktu seseorang tidak akan 

kehilangan waktunya untuk aktivitas yang sia-sia, akan tetapi orang tersebut akan 
menjalankan waktunya dengan teratur dan produktif. Terutama untuk para siswa, 

manajemen waktu yang baik dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi 

kehidupan siswa baik itu di sekolah maupun di rumah. Siswa yang mengatur dan 

mengelola waktunya dengan baik akan lebih bisa berkonsentrasi dalam belajar. 
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Pengelolaan waktu yang tepat juga akan membantu siswa menjadi lebih disiplin 

dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. 

Selain bermanfaat untuk menunjang belajar siswa agar lebih efektif manajemen 

waktu yang baik juga secara tidak langsung dapat menjaga kondisi badan kita tetap 

terjaga.  

Kebanyakan dari para siswa mengeluhkan akan kurangnya waktu mereka 

dalam mengerjakan tugas, kurangnya waktu mereka untuk belajar, kurangnya 

waktu mereka untuk beristirahat dan yang paling sering dikeluhkan adalah 

kurangnya waktu mereka untuk bermain. Sementara fenomena di lapangan, 

manajemen waktu siswa tergolong masih rendah dalam bidang akademik maupun 

non akademik. Sebagaimana hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di 

SMP Negeri 281 Jakarta melalui observasi dan tes yang dilakukan dengan 

koordinator guru pembimbing, diperoleh data bahwa siswa kelas IX B belum 

sepenuhnya memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, seperti 

mengerjakan perkerjaan rumah di sekolah, terlambat masuk sekolah, belajar untuk 

ulangan harian sampai larut malam, bangun tidur kesiangan, bingung menentukan 

apa yang akan dilakukan hari berikutnya, bingung menentukan tujuan yang akan 

dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terlalu banyak 

menghabiskan waktu dengan alat komunikasi mereka. Selain itu, siswa juga 

merasa kelelahan karena waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat, mereka 

gunakan untuk melakukan aktivitas yang tertunda karena banyaknya kegiatan 

tersebut.  

Menurut Gantina dkk (2011:172) Pembuatan kontrak adalah mengatur 

kondisi konseli sehingga konseli menampilkan tingkah laku yang diinginkan 

berdasarkan kontrak antara konseli dan konselor. Dengan teknik kontrak perilaku, 

siswa diajak untuk belajar dengan komitmen yang mereka buat sendiri berkaitan 

dengan manajemen waktu. Salah satu teknik pengembangan kemampuan 

manajemen waktu yaitu dengan teknik kontrak perilaku, yaitu membantu klien 

untuk membentuk perilaku tertentu yang diinginkan dan memperoleh ganjaran 

tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati (Latipun, 2010:144). Hal ini 

ditegaskan pula oleh Reza (2010: 105), bahwa jika bersungguh-sungguh akan 

mengelola waktu dengan benar, mulailah membuat suatu komitmen. Komitmen 

adalah perpaduan antara persistensi dan konsistensi. Kontrak perilaku 

diberlakukan sebagai suatu penguatan yang mengikat agar siswa belajar untuk 

menghargai dan menepati kontrak yang telah mereka buat sendiri terkait dengan 

pengaturan dan pengelolaan waktu untuk menjalani kegiatan mereka sehari-hari.  

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis mengambil judul “Pengembangan 

Kemampuan Manajemen Waktu Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan 

Teknik Kontrak Perilaku Pada Siswa Kelas IX B SMP Negeri 281 Jakarta Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi kemampuan manajemen waktu terhadap layanan 

penguasaan konten siswa Siswa Kelas IX B SMP Negeri 281 Jakarta dengan 

teknik kontrak perilaku ?  

2. Bagaimana peningkatan kemampuan manajemen waktu terhadap layanan 

penguasaan konten siswa setelah Siswa Kelas IX B SMP Negeri 281 Jakarta 

diterapkannya teknik kontrak perilaku? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai 

berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan manajemen waktu terhadap layanan 

penguasaan konten siswa Siswa Kelas IX B SMP Negeri 281 Jakarta dengan 

teknik kontrak perilaku.  

2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan manajemen waktu terhadap 

layanan penguasaan konten siswa Siswa Kelas IX B SMP Negeri 281 Jakarta 

setelah diterapkannya teknik kontrak perilaku. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Konselor 

Dapat menjadi pedoman dalam pemberian layanan penguasaan konten dengan 

teknik kontrak perilaku untuk mengembangkan kemampuan manajemen waktu 

siswa SMP.  

2. Bagi Sekolah  

Agar layanan penguasaan konten dengan teknik kontrak perilaku dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternative untuk mengembangkan kemampuan 

manajemen waktu siswa SMP 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kemampuan Manajemen Waktu 

1. Pengertian Manajemen Waktu 

Al Magety (2010:23) mendefinisikan “manajemen waktu merupakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan produktivitas 

waktu”. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk kerja. Sumber daya yang 

mesti dikelola secara efektif dan efisien. Efektifitas terlihat dari tercapainya 

tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan efisien 

tidak lain mengandung dua makna yaitu makna pengurangan waktu yang 

ditentukan, dan 12 makna investasi waktu yang menggunakan waktu yang ada. 

Manajemen waktu bertujuan kepada produktifitas yang berarti rasio output 

dengan input. Tampak dan dirasakan seperti membuang-buang waktu dengan 
mengikuti fungsi manajemen dalam mengelola waktu. Merencanakan terlebih 

dahulu penggunaan waktu bukanlah suatu pemborosan melainkan memberikan 

pedoman dan arah bahkan pengewasan terhadap waktu. 
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Sedangkan Menurut Reza (2010:2-3) menjelaskan bahwa “waktu 

memerlukan pengaturan dari setiap individu karena mengelola waktu dengan 

efisien berarti juga mengelola hidup dengan efektif.” Saat mengatur waktu, 

sesungguhnya juga mengatur diri, pikiran, perasaan, dan kehendak untuk 

menjalani hidup karena inti dari manajemen waktu adalah manajemen diri 

sendiri. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu 

merupakan perencanaan dan pengaturan waktu yang digunakan setiap hari 

dalam melaksanakan semua aktivitas yang ada, berdasarkan pada skala prioritas 

dan jadwal yang telah ditentukan, sehingga individu dapat menggunakan waktu 

secara efektif dan efisien. 

2. Prinsip dan Langkah-langkah Manajemen Waktu 

Untuk mengelola waktu secara efektif, menurut Dharma yang dikutip 

Meilistika (2011: 29) ada beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu:  

a. Analisis kegiatan Menganalisa kegiatan berarti menyusun daftar hal-hal yang 

akan dikerjakan dalam melaksanakan tugas. Hal ini berarti membuat daftar 

perilaku dan bukan tanggung jawab.  

b. Menetapkan prioritas Yaitu mengadakan pilihan terhadap bagian tugas yang 

paling penting. Cara termudah untuk menetapkan prioritas adalah dengan 

menggunakan sistem “A-B-C”. Sistem ini membagi seluruh kegiatan 

menjadi tiga kategori yaitu : Yang pertama A=amat penting, kegiatan dengan 

prioritas “A” harus dilakukan untuk dapat menyelesaikan tugas. Jika tidak 

dapat mengerjakan tugas pada level ini, kemungkinan besar seseorang tidak 

berhasil dalam melaksanakan tugas. Yang kedua B=Bermanfaat, kegiatan 

dengan prioritas “B” tidak mutlak dilakukan. Kegiatan ini bermanfaat bagi 

seseorang untuk melangkah lebih maju dalam pembinaan karir, reputasi dan 

sebagainya. Yang ketiga C=Cukup, kegiatan-kegiatan dengan kategori “C” 

tidak memberikan berkontribusi banyak bagi orang yang mengerjakannya. 

Kegiatan ini dapat menyita waktu seseorang. Sekalipun kegiatan-kegiatan ini 

hanya meliputi 20 persen dari seluruh kegiatan.  

c. Memilih metode alokasi waktu Pengalokasian waktu memberikan suatu 

rencana pribadi dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas. Hal ini 

merupakan suatu cara untuk seseorang dapat mengerjakan kegiatan-kegiatan 

“A” dan “B” dan memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan itu, 

kemudian kegiatan “C” dilakukan untuk merealisasikan pikiran atau 

istirahat. 

 

Layanan Penguasaan Konten 

1. Pengertian Layanan Penguasaan Konten 

Penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang 

berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat (Trimo: 2010). 
Hal ini senada dengan pendapat Dahlani (2008: 5) bahwa layanan penguasaan 

konten merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk menguasai 

kemampuan atau kompetensi (konten) tertentu melalui kegiatan belajar. 
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Prayitno dkk (2015:120)  mengemukakan layanan penguasaan konten 

yaitu Layanan BK yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, 

terutama kompetensi dan atau kebiasaan dalam melakukan perbuatan atau 

mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan di sekolah atau madrasah, 

keluarga dan masyarakat sesuai dengan tuntutan kemajuan dan berkarakter 

cerdas yang terpuji, sesuai dengan kompetensi dan peminatan dirinya. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita lihat bahwa layanan 

penguasaan konten sebagai salah satu layanan bimbingan konseling merupakan 

layanan yang membantu siswa menguasai kompetensi –kompetensi yang 

berkaitan dengan sikap dan kebiasaan belajar sesuai dengan perkembangan 

siswa melalui kegiatan belajar. Kompetensi yang diberikan terutama 

kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Kemampuan dan kompetensi yang dipelajari 

merupakan satu unit konten yang di dalamnya tergantung fakta dan data, 

konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap dan tindakan 

yang terkait di dalamnya. 

2. Tujuan dan Fungsi Layanan Penguasaan Konten 

Menurut Prayitno (2015: 90) tujuan khusus layanan PKO dapat dilihat 

dari kepentingan individu atau klien mempelajarinya, dan isi konten itu sendiri. 

Tujuan khusus layanan PKO terkait dengan fungsi-fungsi konseling, yaitu: 

a. Fungsi pemahaman, yaitu menyangkut konten-konten yang isinya 

merupakan berbagai hal yang perlu dipahami. Seluruh aspek konten (yaitu 

fakta, data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai dan bahkan aspek yang 

menyangkut persepsi, afeksi, sikap dan tindakan) memerlukan pemahaman 

yang memadai. Konselor dari konten yang menjadi fokus layanan PKO. 

b. Fungsi pencegahan dapat menjadi muatan layanan PKO apabila kontennya 

memang terarah kepada terhindarkannya individu atau klien dari mengalami 

masalah tertentu. 

c. Fungsi pengentasan akan menjadi arah layanan apabila penguasaan konten 

memang untuk mengatasi masalah yang sedang dialami klien. 

d. Fungsi pengembangan dan pemeliharaan, yaitu penguasaan konten dapat 

secara langsung maupun tidak langsung mengembangkan di satu sisi, dan di 

sisi lain memelihara potensi individu atau klien. 

e. Fungsi pembelaan, Penguasaan konten yang tepat dan terarah 

memungkinkan individu membela diri sendiri terhadap ancaman ataupun 

pelanggaran atas hak-haknya. 

 

Teknik Kontrak Perilaku 

1. Pengertian Teknik Kontrak Perilaku 

Menurut Gantina dkk (2011:172) Pembuatan kontrak adalah mengatur 

kondisi konseli sehingga konseli menampilkan tingkah laku yang diinginkan 

berdasarkan kontrak antara konseli dan konselor. Terdapat empat asumsi dasar 
bagi pelaksanaan kontrak perilaku untuk pengembangan pribadi: 

a. Menerima reinforcement adalah hal istimewa dalam hubungan interpersonal, 

dalam arti, seseorang mendapat kenikmatan atas persetujuan orang lain.  
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b. Perjanjian hubungan interpersonal yang efektif diatur oleh norma saling 

membalas. Ini berarti setiap orang mempunyai hak dari kewajiban untuk 

membalas hadiah.  

c. Nilai pertukatan interpersonal merupakan fungsi langsung dari kecepatan 

rentangan dan besaran reinforcement positif yang diperantai oleh pertukaran 

itu. Maksimal pemberian reinforcement positif memungkinkan untuk 

reinforcement yang lebih besar.  

d. Aturan-aturan tetap memberikan kebebasan dalam pertukaran interpersonal. 

Meskipun aturan (dalam kontrak) membatasi perilaku, tetapi tetap 

memberikan kebebasan pada individu untuk mengambil keuntungan. 

2. Fungsi Kontrak Perilaku 

Menurut Danohue dkk (2009:151) behavior contract dapat diterapkan 

pada berbagai macam area dan setting diantaranya masalah perilaku di kelas, 

peljaran, perilaku ketergantungan, pelanggaran, perilaku yang membahayakan 

diri sendiri, hubungan keluarga, anorexia, program meurunkan berat badan dan 

masalah sulit tidur. Sedangkan menurut Martin & Pear dalam Danohue 

(2009:151) fungsi dari kontrak perilaku adalah :  

a. Memberikan kesepakatan tujuan  

b. Memastikan bahwa semua individu terlibat memiliki referensi yang diakses 

untuk memantau menuju tujuan  

c. Memberikan tanggung jawab khusus dari individu-individu yang terlibat  

d. Memastikan bahwa semua individu berkomitmen untuk kesepakatan yang 

ditandatangani. 

3. Langkah-langkah Pembuatan Kontrak 

Menurut Gantina (2011:173) langkah-langkah pembuatan kontrak :  

a. Pilih tingkah laku yang akan diubah dengan melakukan analisis ABC.  

b. Tentukan data awal (baseline data) (tingkah laku yang akan diubah)  

c. Tentukan jenis penguatan yang akan diterapkan.  

d. Berikan reinforcement setiap kali tingkah laku yang diinginkan ditampilkan 

sesuai jadwal kontrak.  

e. Berikan penguatan setiap saat tingkah laku yang ditampilkan menetap.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu proses artinya merupakan rangkaian langkah-

langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan 

pemecahan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian 

adalah cara yang digunakan untuk menandai seseorang peneliti tentang uruturutan 

bagaimana penelitian dilakukan. Dalam metode penelitian ini, terdapat beberapa 

hal yang dapat menentukan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan penelitian. Hal 

ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan secara sistematis. Adapun langkah-

langkah yang harus ditentukan adalah jenis dan desain penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, validitas dan 
reabilitas instrument, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) 

merupakan penelitian pada ipaya pemecahan masalah atau perbaikan yang 

dirancang menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) yang bersifat 
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reflekstif dan kolaboratif. Konsep pokok penelitian tindakan ini terdiri dari empat 

komponen, yaitu : a) perencanaan, (planning), b) tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan d) refleksi (reflecting). Sedangkan factor yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah aktivitas siswa selama belangsungnya pembelajaran dan hasil 

belajar sisw sebagai pencapaian siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam 

satu siklus. 

 

Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di Kelas IX B 

SMP Negeri 281 Jakarta. 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Sepember 

semester ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Subjek penelitian adalah siswa-siswi Kelas IX B SMP Negeri 281 Jakarta 

Tahun Pelajaran 2017/2018 pada mata BK. 

 

Rancangan Penelitian 

Menurut O’Brien sebagaimana dikutip oleh Endang Mulyatiningsih 

(2011:60) penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan ketika 

sekelompok orang (siswa) diidentifikasi permasalahannya, kemudian peneliti 

(guru) menetapkan suatu tindakan untuk mengatasinya. 

Sedangkan menurut Muhlis dalam Arikunto (2014:56) PTK adalah suatu 

bentuk kajian yang bersifat sistematis reflektif oleh pelaku tindakan untuk 

memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. 

Adapun tujuan utama dari PTK adalah untuk memperbaiki/meningkatkan 

praktek pembelajaran secara berkesinambungan, sedangkan tujuan penyertaannya 

adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru. Dan juga sebagai salah 

satu syarat untuk Kenaikan Pangkat Guru. 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemiss dan Taggart 

(2010) membagi prosedur penelitian dalam empat tahap kegiatan pada satu putaran 

(siklus). perencanaan-tindakan dan observasi-refleksi. Model ini sering diacu oleh 

para peneliti. Kegiatan tindakan dan observasi digabung dalam satu waktu. Hasil 

observasi direfleksi untuk menentukan kegiatan berikutnya. Siklus dilakukan terus 

menerus sampai peneliti puas, masalah terselesaikan dan hasil belajar maksimum 

(Endang Mulyatiningsih, 2011:70-71). 
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Gambar 1. Alur PTK 

 
Langkah-langkah kegiatan tersebut diulang dari siklus 1 sampai siklus 2, dan 

1 siklus mempunyai 2 tahap/pertemuan dan siklus 2 pun juga sama. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 

pengolahan, observasi aktivitas siswa dan guru dan tes formatif. 

1. Observasi 

Obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak 

hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga 

dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, 

kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada 

responden yang tidak terlalu besar 

2. Tes formatif  

Tes ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk 

setelah mengikuti suatu program tertentu. Dalam kedudukannya tes formatif 

dapat dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Tes formatif 

diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post-test atau tes akhir 

proses. 

 

Teknik Analisa Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. 

Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa 

setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu: 
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1. Untuk menilai ulangan atau tes formatif  

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga 

diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan: 

  

Dengan  :    = Nilai rata-rata 

   Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 

   Σ N = Jumlah siswa 

 

2. Untuk ketuntasan belajar 

Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara 

klasikal. Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, keberhasilan 

pengajaran dikatakan tuntas apabila seorang siswa telah mencapai skor di atas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dimana KKM ini ditentukan oleh masing-

masing lembaga pendidikan. KKM mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

yang ditetapkan di SMP Negeri 281 Jakarta yakni 85% atau nilai 75. Dan kelas 

dikatakan tuntas belajar bila di kelas tersebut terdapat 85% yang telah mencapai 

daya serap lebih dari atau sama dengan 75%. Untuk menghitung persentase 

ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut: 

  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Hasil Penelitian 

Dari hasil pemaparan serta metode penelitian yang diuraikan dapat di 

simpulkan bahwa  Jika suatu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dianggap 

tuntas secara klasikal maka siswa yang mendapat nilai 75 lebih dari atau sama 

dengan 85%,  sedangkan seorang siswa dinyatakan tuntas belajar pada pokok 

bahasan atau sub pokok bahasan tertentu jika mendapat nilai minimal 75.  

Pada Bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasannya. Paparan 

dan pembahasan hasil penelitian diskripsikan secara runtun sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Paparan data dibedakan dalam tiga tahapan yaitu 

hasil refleksi awal, hasil siklus I dan II. Untuk pembahasan hasil penelitian akan 

memperhatikan pedoman pengambilan keputusan yang telah ditetapkan pada Bab 

sebelumnya. 

1. Pra-Siklus 

Sebelum mengetahui hasil dari diterapkan pembelajaran dengan model 

ceramah pada tindakan siklus I, peneliti melakukan refleksi terlebih dulu 

dengan mengamati hasil belajar siswa di kelas. Sehingga dapat diperoleh 

persentase tentang nilai hasil belajar Bimbingan Konseling kelas IX B SMP 

Negeri 281 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018, dapat dijelaskan rincian 

perolehan ketuntasan siswa pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Rekapitulasi Kategori Hasil Belajar Bimbingan Konseling 

Refleksi Awal / Pra Siklus 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 17 47% 

2 Tidak Tuntas 19 52.7% 

Jumlah 36 100% 

Sumber : Hasil penelitian (2017) diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa siswa yang tuntas adalah 

sebesar 47% dan jumlah siswa yang tidak tuntas pun presentasinya masih cukup 

tinggi yaitu sebesar 52.7%. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat 

penggunaan teknik kontrak perilaku belum diterapkan pada siswa, akibatnya 

menyebabkan hasil belajar siswa kurang maksimal dan banyak siswa yang 

belum memperoleh ketuntasan nilai dalam pembelajaran. Oleh karena itu 

peneliti mengambil kesimpulan untuk menerapkan kemampuan managemen 

waktu terhadap layanan penguasaan konten dengan teknik kontrak perilaku 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bimbingan 

Konseling yang lebih bervariatif dan menarik. Karena hasil perolehan Pra-

Siklus masih jauh di bawah nilai kriteria, maka peneliti memutuskan untuk 

menerapkan model tersebut di dalam Siklus I dan Siklus II dan siklus lanjutan 

jika di perlukan.  

2. Siklus I 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar 

mengajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Rekapitulasi Kategori Hasil Belajar Matematika Siklus I 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 32 88.8% 

2 Tidak Tuntas 4 11.1% 

Jumlah 36 100% 

Sumber : Hasil penelitian (2017) diolah 

Berdasarkan tabel diatas tersebut dijelaskan bahwa siswa dikelas yang 

tuntas dalam pelajaran dengan teknik kontrak perilaku adalah sebanyak 32 

siswa atau sebesar 88.8% sebaliknya sebesar 11.1% siswa masih belum tuntas 

dalam penerapan teknik kontrak perilaku. Dikarenakan hasil pembelajaran 

siklus I masih ada beberapa siswa yang belum mendapatkan nilai kriteria 

ketuntasan, untuk itu perlu dilakukan tindakan siklus II guna untuk 

memperbaiki semua nilai siswa kelas IX B SMP Negeri 281 Jakarta Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

3. Siklus II 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar 
mengajar yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif 

II. Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3. Rekapitulasi Kategori Hasil Belajar Matematika Siklus II 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 36 100% 

2 Tidak Tuntas 0 0% 

Jumlah 36 100% 

Sumber : Hasil penelitian (2017) diolah 

Dari tabel diatas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 87 

dan ketuntasan belajar mencapai 100% atau 36 siswa dan dari 0% siswa belum 

tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan 

belajar secara klasikal telah mengalami peningkatan dari siklus I. Adanya 

peningkatan kemampuan managemen waktu siswa ini karena setelah guru 

menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes 

sehingga pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. 

Selain itu siswa juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan 

diinginkan guru dengan menerapkan pembelajaran dengan kemampuan 

managemen waktu terhadap layanan penguasaan konten dengan teknik kontrak 

perilaku. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil dari perolehan nilai Pra-Siklus, Siklus I, Siklus II, bahwa 

hasil belajar Bimbingan Konseling dengan kemampuan managemen waktu 

terhadap layanan penguasaan konten dengan teknik kontrak perilaku pada siswa 

mengalami peningkatan. Dan dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan 

tindakan dan setelah dilakukan tindakan oleh guru terlihat mengalami peningkatan 

yang signifikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan 

melakukan tindakan observasi diperoleh hasil penilaian terhadap hasil belajar 

siswa pada pra-siklus, siklus I, siklus II dalam hasil belajar siswa dapat dijelaskan 

dalam tabel dan grafik sebagai berikut : 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Belajar Matematika Materi Peluang Siswa 

Pra-Siklus, Siklus I dan Siklus II 

Persentase Tindakan 
Keterangan 

Pra-Siklus Siklus I Siklus II 

47% 88.8% 100% Meningkat 

Sumber : Hasil penelitian (2017) diolah 

Pada pra-siklus rata-rata hasil belajar siswa di kelas IX B adalah sebesar 

58.8%. Capaian tersebut masih jauh dari batas nilai kriteria minimal, oleh karena 

itu dilanjutkan penelitian dengan kemampuan managemen waktu terhadap layanan 

penguasaan konten dengan teknik kontrak perilaku pada siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Serta hasil pencapaian keberhasilan Siklus 1 

didapatkan dari hasil rata-rata belajar siswa melalui penggunaan teknik kontrak 

perilaku tersebut meningkat dibandingkan dengan hasil pra-siklus yang mengalami 

peningkatan sebesar 41.8%, hal tersebut menunjukkan bahwa teknik kontrak 

prerilaku pada kemampuan managemen waktu siswa dapat meningkatkan hasil 

belajar. Dan pada hasilnya menunjukkan bahwa pencapaian penilaian pada siklus 

II didapatkan hasil rata-rata sebesar 100% yang masuk dalam kategori baik, hasil 

ini meningkat sebesar 11.2%. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peningkatan Kemampuan 

Manajemen Waktu Terhadap Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik 

Kontrak Perilaku Pada Siswa Kelas IX B yang telah dipaparkan selama dua siklus, 

hasil seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Penerapan Teknik Kontrak Perilaku dengan Peningkatan Kemampuan 

Manajemen Waktu Terhadap Layanan Penguasaan Konten dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bimbingan Konseling dengan 

presentase pada Pra-Siklus sebesar 47%, Siklus I sebesar 80.8%, Siklus II 

sebesar 100%.  

2. Teknik Kontrak Perilaku dengan Peningkatan Kemampuan Manajemen Waktu 

Terhadap Layanan Penguasaan Konten dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bimbingan Konseling. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dan dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi 

siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan Teknik Kontrak Perilaku dengan Peningkatan 

Kemampuan Manajemen Waktu Terhadap Layanan Penguasaan Konten 

memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu 

menentukan arah pembelajaran yang terbaik untuk siswa sehingga proses 

pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, guru hendaknya lebih sering 

melatih siswa dengan berbagai metode atau model pembelajaran, walau dalam 

taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan 

baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau 

mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di SMP Negeri 281 Jakarta kelas IX B Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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