
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Interaksi sosial dibutuhkan oleh setiap manusia, karena adanya dorongan 

rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia  sekitarnya. Seseorang 

tidak akan bisa hidup tanpa bergaul dan berhubungan dengan orang lain. Dalam 

kehidupan sehari-hari,interaksi sosialberbeda-beda baik tingkat kualitas maupun 

kuantitasnya. Para siswa melakukan kontak sosialdengan budaya masing-masing 

akan menyesuaikan diri guna  memenuhi kebutuhan dalam pergaulan dengan 

individu lainnya. Dalam lingkungan sekolah khususnya di SMPI Nurud Dhalam 

Beringin Dasukhampir semua siswa melakukan interaksi sosial dengan sesama. 

Pada saat siswa di kelas maupun pada waktu siswa istirahatdi halaman sekolah 

dandi kantinakan dipenuhi berbagai macam bentuk interaksi sosial dari beberapa 

kelompok siswa. Jenis-jenis interaksi sosial memiliki berbagai bentuk dan 

kepentingan. 

Interaksi sosial siswa tidak hanya mampu memahami  pandangan masing-

masing siswa, yang terlihat dalam suatu hubungan sosial, tetapi juga mampu 

membandingkan pokok-pokok pikirannya dengan pandangan lain. Kemampuan 

untuk menerima pandangan orang lain, dan kemampuan memahami alam pikiran, 

perasaan, dan perilakunya, secara perlahan-lahan tumbuh sepanjang periode masa 

sekolah. 

Perkembangan remaja ditandai antara lain timbulnya usaha untuk semakin 

mendekatkan diri dengan teman-teman sebayanya, Pergaulan sosial remaja banyak 

diwujudkan dalam kelompok-kelompok. Dalam menentukan kelompok yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesamaan hobi, latar belakang sosial 

ekonomi, dan moral.Dari segi jenis kelamin, para remaja awal cenderung lebih 

menyukai kelompok yang heterogen (Wayan, 2001: 91).Interaksi merupakan suatu 

kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain 



diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu 

lain yang menjadi pasangannya (Homans dalam Ali,2004 : 87). 

Konsep yang dikemukakan oleh Homans (2004) ini mengandung pengertian 

bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi 

pasangannya. Maka dengan adanya stimulus yang yang baik, pasti akan terjadi 

umpan balik yang baik pula, bahkan juga mampu meningkatkan  kekurangan yang 

ada pada diri siswa dalam hal ini dimaksudkan tentang interaksi sosial 

siswa.Interaksi sosial menghasilkan banyak bentuk sosialisasi. Bisa berupa interaksi 

antar individu,interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi antara 

kelompok.Sedangkan syarat terjadinya interaksi sosial adalah terjadi kontak sosial 

dan terjadi komunikasi. 

Menurut Soekanto (2002), interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan. Setiap 

guru pembimbing pasti memiliki harapan yang sangat besar terhadap siswanya, dan 

mempunyai tanggung jawab untuk membantu siswa atau peserta didik untuk belajar 

memahami dirinya untuk masa depan siswa. 

Pembentukan karakter seorang siswa tergantung pendidikan di 

lingkungannya, baik itu keluarga maupun sekolah.Orang tua memegang peranan 

penting untuk menciptakan lingkungan yang dapat merangsang segenap potensi 

siswa agar dapat berkembang secara optimal.Selain orang tua, guru pembimbing 

juga punya peran penting dalam perkembangan siswa atau peserta didik tersebut. 

Peran guru pembimbing selain menjadi pembimbing di sekolah juga berperan 

sebagai pengganti orang tua di sekolah. Pendidikan yang diberikan tidak sesuai 

kebutuhan siswa, maka akan menjadikan suatu permasalahan bagi siswa atau 

peserta didik, sehingga potensi yang ada tidak bisa berkembang diantaranya ada 

siswa atau peserta didik yang kurang percaya diri, dikarenakan kurang mampu 

berinteraksi sosial dengan baik. 



Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah di SMPI Nurud Dhalam 

Beringin Dasukbahwa interaksi sosial antar siswa sangat besar pada saat siswa 

berada di luar kelas, khususnya pada saat istirahat. Mereka mengekspresikan dalam 

bentuk pergaulan sosial yang melibatkan beberapa siswa dengan berbagai dinamika 

sosial siswa pada usia remaja. Di luar kelas itulah siswa dapat belajar untuk saling 

mengenal dan memahami teman. Jika diamati, ternyata interaksi sosial yang 

dilakukan pada saat istirahat atau sebelum masuk sekolah telah  membentuk jiwa 

sosial terhadap sesama teman. Menurut (Zulkifli,2009: 45).sikap sosial yang tampak 

antara lain adalah rasa empati, simpati, adanya sikap integritas, kerja sama, saling 

menolong, saling memberi dengan teman-teman. 

Hal ini terbukti dengan adanya siswa yang memiliki interaksi sosial yang 

tinggi, egois dan individualis, ada yang acuh tak acuh dengan teman sebaya, suka 

menyendiri, dan pendiam.Kondisi semacam ini membutuhkan layanan bimbingan 

konseling agar para siswa bisa berinteraksi sosial dengan baik.Salah satu upaya 

bimbingan bagi siswa adalah melalui bimbingan kelompok karena saat ini masih 

cukup efektif dan menjangkau cukup banyak siswa. 

Layanan bimbingan kelompok ini memungkinkan sejumlah siswa secara 

bersama-sama melalui dinamika kelompok untuk memperoleh sesuatu konsep dari 

guru pembimbing. Dinamika kelompok yang dapat digunakan untuk menumbuhkan 

interaksi sosial yaitu mereka dapat saling menolong dan bergotong royong kepada 

yang membutuhkan bantuan, saling memberi hadiah kepada teman, saling 

menerima bukan hanya dengan kelompoknya saja dan belajar menghargai orang 

lain, simpati yang dapat menumbuhkan sikap empati, dan setia kawan dapat 

menjalin persahabatan bergaul dengan sehat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul “Pengaruh 

Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Interaksi Sosial Siswa Kelas VII – VIII - IX 

SMPI Nurud Dhalam Beringin Dasuk”, karena judul ini menarik untuk diteliti secara 

lebih mendalam. 



 
B. Identifikasi Masalah 

Berbagai alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul penelitian ” 

Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Interaksi Sosial Siswa Kelas VII 

– VIII - IXSMPI Nurud Dhalam Beringin Dasuk”dapat diidentifikasi permasalahannya 

yaitu adanya kecenderungan menurunnya kemampuan interaksi sosial siswa 

sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan, salah satu indikator yang 

menjadi penyebab menurunnya kemampuan interkasi sosial siswa adalah kurangnya 

pemahaman terhadap potensi diri siswa dan dengan mengetahui potensi diri siswa 

kita akan mengetahui tingkat kemampuan interaksi sosial siswa. 

 
C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penulisan proposal ini tidak meluas, maka penulis akan 

memmberi batasan permasalahan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya di kenakan pada siswa-siswi di SMPI Nurud Dhalam Beringin 

Dasuk Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. 

2. Ruang lingkup penelitian ini adalah bimbingan kelompok dan interaksi sosial 

siswa. 

 
D. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah 

yang dirumuskan oleh peneliti yaitu: ”Adakah Pengaruh Layanan Bimbingan 

Kelompok Terhadap Interaksi Sosial Siswa Kelas VII –VIII – IX SMPI Nurud Dhalam 

Beringin Dasuk”. 

 
E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap interaksi sosial siswa kelas VII – 

VIII - IXSMPI Nurud Dhalam Beringin Dasuk. 

 



F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:  

1. Manfaat teoritis 

Untuk menambah referensi bahan pustaka tentang bimbingan dan konseling, 

khususnya tentang pengaruh layanan bimbingan dan kelompok terhadap interaksi 

sosial. 

2. Manfaat praktis 

Bagi guru, sebagai masukan guru atau wali kelas dalam mengelola kelas 

perlu untuk mengajarkan mengembangkan nilai interaksi sosial yang positif 

melalui kegiatan bimbingan kelompok. 

Bagi orang tua siswa, sebagai bahan masukan agar mereka ikut membimbing 

siswa-siswa dalam mengembangkan interaksi sosial baik secara langsung 

maupun dengan bantuan orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


