
 

 

I. PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

1. Latar Belakang 

Pada hakekatnya setiap manusia membutuhkan orang lain. Naluri untuk hidup bersama orang 

lain pada manusia ternyata sudah muncul sejak ia lahir, menjadi dewasa, tua, dan sampai 

meninggal. Dengan hidup bersama orang lain, manusia bisa saling memberi dan menerima ( take 

and give) untuk saling tolong menolong dalam mengatasi masalah pribadi atau masalah bersama, 

keinginan untuk hidup bersama orang lain ini menjadikan manusia dijuluki sebagai zoon 

politicon atau mahluk yang selalu ingin berkelompok dengan sesamanya. Sebagai zoon politicon 

manusia mempunyai dorongan atau motif sosial untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, 

maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan hubungan atau mengadakan interaksi. 

Untuk mengembangkan pola kehidupan tersebut manusia harus mengembangkannya melalui 

interaksi sosial. 

 
Interaksi sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok maupun kelompok satu dengan kelompok lain, dengan ditandai 

adanya kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial merupakan bagian dari aspek 

perkembangan sosial manusia. Perkembangan sosial  

dapat diartikan sebagai sequence dari perubahan berkesinambungan dalam perilaku individu 

untuk menjadi mahluk sosial. 



 
Bonner (dalam santoso 2010: 164) mengatakan interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua 

atau lebih indvidu manusia, dimana tingkah laku individu yang satu mempengaruhi, mengubah 

atau memperbaiki tingkah laku individu yang lain atau sebaliknya. 

 
Dari pengertian diatas siswa sebagai mahluk sosial secara alami akan mengadakan hubungan 

atau interaksi dengan orang lain. Interaksi sosial ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, 

Kemampuan siswa dalam melakukan interaksi sosial antara siswa yang satu dengan siswa yang 

lain tidak sama, Siswa yang memiliki kemampuan interaksi sosial yang tinggi, dapat terlihat dari 

sikap yang senang akan kegiatan yang bersifat kelompok, tertarik berkomunikasi dengan orang 

lain, peka terhadap keadaan sekitar, senang melakukan kerjasama, dan sadar sebagai mahluk 

sosial, sehingga akan mudah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan ia tidak akan 

mengalami hambatan dalam bergaul dengan orang lain. Sebaliknya siswa yang memiliki 

interaksi sosial yang rendah akan mengalami hambatan dalam bergaul. 

 
Dalam perkembangannya ada siswa yang baik dalam berinteraksi tetapi ada juga yang kurang 

baik. Siswa yang kurang baik dalam berinteraksi sosial  salah satu faktor penyebabnya yaitu 

masalah sikap kurang bisa bergaul dan malu. Sikap malu merupakan reaksi dari rasa 

ketidaknyamanan, ketegangan, kesadaran diri, kecenderungan untuk sering memalingkan muka, 

gagap atau pendiam karena hadirnya orang asing. 

Christof (1981) berpendapat bahwa sifat pemalu disebabkan oleh kurangnya keterampilan 

bergaul. Menurut pendapat ini orang pemalu tidak tahu caranya mendekati orang lain, bagaimana 

caranya memperkenalkan diri pada orang lain dan bagaimana memulai suatu percakapan.  

 



Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SMP PGRI 1 Gadingrejo, Siswa dalam rentangan 

umur kurang lebih 12-15 tahun memiliki kebutuhan menerima pengakuan terhadap dorongan 

untuk lebih mandiri, mempunyai hubungan persahabatan dengan teman sebaya. Adanya 

kebutuhan- kebutuhan yang harus dipenuhi terkadang membuat siswa  sulit berinteraksi sosial. 

Berdasarkan pengamatan, penulis menemukan siswa yang sering menyendiri dan enggan 

berkumpul dengan teman-temannya, hal ini terlihat dengan lebih seringnya siswa menyendiri dan 

jarang berkumpul dengan teman-temannya, serta kurang aktifnya siswa saat berkumpul dalam 

kelompok, ada siswa yang berinteraksi hanya dalam kelompok kecilnya masing-masing, hal ini 

ditandai dengan terlihatnya siswa yang bermain atau berkumpul hanya dengan teman yang sama 

dan siswa yang kurang suka dipasangkan dengan teman lain selain teman sekelompoknya, ada 

siswa yang sulit bekerja dalam kelompok, hal ini ditandai dengan kurang aktifnya siswa dalam 

diskusi kelompok, dan sering marah apabila pendapatnya tidak diterima dalam kelompoknya, 

ada siswa yang suka bertindak semena-mena terhadap teman sekelasnya, hal ini terlihat dari 

seringnya siswa bersikap mengatur temannya, dan dengan sesuka hatinya menyuruh temannya 

untuk melakukan pekerjaan kelas. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari interaksi sosial 

sesama teman yang rendah di lingkungan sekolahnya. 

Untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial sesama teman, diperlukan dukungan dari 

semua pihak yang terlibat, khususnya siswa itu sendiri. Selain itu, peran guru pembimbing juga 

sangat penting untuk memberikan rancangan layanan bimbingan sosial bagi siswa yang 

memerlukannya, baik layanan individual maupun kelompok, baik dalam bentuk penyajian 

klasikal, kegiatan kelompok sosial, bimbingan/ konseling kelompok atau individual atau kegiatan 

lainnya. Layanan bimbingan kelompok merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa 

untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat, informasi yang diberikan 



adalah informasi untuk kebutuhan tertentu anggota kelompok. Tohirin (2011:172) mengatakan 

bahwa secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan 

bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan, dimana komunikasi 

meerupakan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial. 

Dari penjelasan di atas, maka peneliti ingin menggunakan layanan bimbingan kelompok dalam 

upaya meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial sesama teman. Peneliti ingin mengetahui 

apakah kemampuan berinteraksi sosial sesama teman dapat ditingkatkan melalui layanan 

bimbingan kelompok. 

 
2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Terdapat siswa yang kurang mampu menjalin komunikasi dengan orang lain. 

2. Terdapat siswa yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri. 

3. Terdapat siswa yang suka menyendiri dan enggan berkumpul dengan teman-temannya. 

4. Terdapat siswa yang kurang mampu mengadakan kerja sama. 

5. Terdapat siswa yang kurang mampu membaur dengan teman baru. 

6. Terdapat siswa yang berinteraksi dengan kelompok kecilnya masing-masing. 

7. Terdapat siswa yang kurang mampu memberikan hubungan timbal balik    dengan individu 

atau dengan kelompok saat berinteraksi. 

 
3. Pembatasan Masalah 

Untuk memperjelas arah dalam penelitian ini, selain karena keterbatasan kemampuan peneliti 

serta keterbatasan waktu, maka masalah dalam penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan 



layanan bimbingan kelompok dalam upaya meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial sesama 

teman pada siswa SMP PGRI 1 Gadingrejo Tahun Pelajaran 2011/2012.  

 
4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu siswa kurang mampu berinteraksi sosial sesama 

teman. Adapun permasalahannya adalah” Apakah kemampuan berinteraksi sosial sesama teman 

pada siswa SMP PGRI 1 Gadingrejo Tahun Pelajaran 2011/ 2012  meningkat setelah mengikuti 

layanan bimbingan kelompok? 

 
 
 
 
 
 
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan layanan bimbingan kelompok, 

meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial sesama teman pada siswa SMP PGRI 1 

Gadingrejo pada tahun pelajaran 2011/2012. 

 
2. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kegunaan penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan tentang manfaat yang diharapkan dari peneliti itu sendiri. 

 
1. Kegunaan secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu bimbingan 

konseling pada umumnya dan peningkatan interaksi sosial pada khususnya. 



 
2. Kegunaan secara Praktis 

Kegunaan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan  sumbangan 

pemikiran dan masukan bagi siswa, terutama mengenai upaya-upaya dalam meningkatkan 

kemampuan berinteraksi sosial sesama teman. 

 
C. Kerangka Pikir 

 
Kerangka pikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang 

disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Kerangka berfikir memuat teori, 

dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka berfikir dapat 

disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti.  

 
Interaksi sosial merupakan salah satu bentuk hubungan antara individu dengan lingkungannya, 

begitu pula berlangsungnya hubungan individu yang satu dengan individu yang lain. Untuk 

menggambarkan saling hubungan ini sependapat dengan rumusan H Boner ( H. Abu Ahmadi 

1999 :54) yang dalam garis besarnya berbunyi ” interaksi sosial adalah suatu hubungan antara 

dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah 

atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.” 

 
Kelangsungan interaksi sosial merupakan proses yang kompleks. Interaksi sosial berlangsung 

dengan didasari adanya faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor simpati serta 

kontak sosial dan komunikasi. Dengan adanya proses penyampaian dan hubungan sosial yang 

dilakukan maka terjalin suatu hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan 

individu dengan individu, antara kelompok-kelompok manusia yang saling mempengaruhi, 



mengubah atau memperbaiki kelakuan individu dengan tujuan tertentu dan berlangsunglah 

interaksi sosial. 

 
Interaksi sosial dikatakan berkualitas jika mampu memberikan kesempatan kepada individu 

untuk mengembangkan diri dengan segala yang dimilikinya, Interaksi yang berlangsung dalam 

suasana saling mempercayai, menghargai dan mendukung, hubungan yang terjadi saling 

menguntungkan. Interaksi sosial dapat memberikan manfaat berupa individu satu dengan 

individu lain saling mengenal satu sama lain, tolong menolong, terwujudnya kerja sama antar 

kelompok- kelompok yang terpisah, adanya kebersamaan. Maka dalam kehidupan masyarakat 

akan terwujud hubungan sosial yang dinamis. Dalam hal ini interaksi sosial antar individu yang 

satu dengan individu yang lainnya berbeda-beda. Ada individu yang mudah melakukan interaksi 

sosial dengan orang lain, Namun ada juga individu yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi 

sosial. 

Rendahnya kemampuan siswa dalam berinteraksi sosial sesama teman dapat terjadi karena 

beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu situasi sosial yang mungkin tidak sesuai dengan 

yang diinginkan, misalnya ketika ada pelajaran ataupun topik diskusi yang tidak disukai maka 

dapat menyebabkan siswa tidak aktif dalam kegiatan diskusi kelompok itu, yang kedua yaitu 

karakter individu, , karakter atau kepribadian individu yang diantaranya perasaan malu yang 

dimiliki siswa, tidak tahu bagaimana cara untuk memulai pembicaraan dengan teman, takut tidak 

direspon teman saat berinteraksi, memiliki pengalaman yang buruk dengan teman sebelumnya, 

serta suka menyendiri dan enggan berkumpul dengan temannya, Berbagai hal tersebut dapat 

menjadi faktor-faktor yang menyebabkan interaksi sosial siswa yang rendah di kelompoknya. 



Siswa yang memiliki kemampuan interaksi sosial sesama teman yang rendah dapat menunjukan 

ciri- ciri kesulitan dalam persahabatan, kesulitan mencari teman, merasa terasing dalam aktifitas 

kelompok, takut menerima tanggung jawab, kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan, sulit 

mengambil keputusan dan banyak menerima nasehat dari teman- temannya.    

Berdasarkan penjelasan diatas, pada pengamatan di SMP PGRI 1 Gadingrejo, terdapat siswa 

yang memiliki kemampuan berinteraksi sosial sesama teman rendah, seperti siswa kesulitan 

dalam mencari teman dan sulit membaur dengan teman teman lainnya, yang mengakibatkan  

siswa seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas, dengan cara 

berkumpul membentuk semacam geng atau berkelompok. Interaksi antar anggota dalam suatu 

kelompok geng biasanya sangat intens serta memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Dengan pola 

interaksi seperti ini sering di jumpai beberapa siswa hanya bergaul dengan teman-teman satu 

geng saja, dan merasa sulit untuk berinteraksi dengan siswa yang lain. 

 
Berhubungan dengan hal itu, dukungan dari berbagai pihak yang terlibat sangat dibutuhkan 

untuk membantu meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial sesama teman, khususnya siswa 

itu sendiri. Peran guru pembimbing juga dibutuhkan untuk memberikan berbagai layanan 

bimbingan sosial bagi siswa yang membutuhkannya, baik berupa layanan individual maupun 

kelompok dalam kegiatan bimbingan/konseling kelompok atau individual. Berkenaan dengan itu, 

maka peneliti mencoba menggunakan layanan bimbingan kelompok, karena menurut Tohirin 

(2011:172) layanan bimbingan kelompok secara umum bertujuan  

untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta 

layanan, secara lebih khusus bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, 



persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif yakni 

peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non verbal para siswa. 

Layanan bimbingan kelompok merupakan kegiatan bimbingan yang dilakukan dalam suasana 

kelompok. Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan peserta didik 

memperoleh berbagai bahan atau informasi dari narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan 

sehari-hari. Dalam bimbingan kelompok juga terdapat dinamika kelompok yang dapat 

meningkatkan interaksi sosial. Karena dinamika kelompok adalah interaksi interpersonal yang 

ditandai semangat kerja sama antar anggota kelompok, saling berbagi pengetahuan, pengalaman 

dalam mencapai tujuan kelompok. Sehingga kemampuan berinteraksi sosial sesama teman dapat 

meningkat menjadi tinggi. 

Sangatlah penting bagi seorang konselor untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan siswa berinteraksi sosial sesama teman menjadi lebih baik. Dalam upaya 

mewujudkan pribadi siswa yang memiliki interaksi sosial yang baik, maka diterapkanlah suatu 

tehnik layanan dalam bimbingan konseling yaitu layanan bimbingan kelompok sebagai 

medianya. 

 

Berikut dapat digambarkan alur kerangka pikir dalam penelitian ini. 
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Gambar 1.1 Alur Kerangka Pikir 

 
 
D. Hipotesis 

 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang 

diajukan oleh peneliti dan dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan masih harus diuji 

kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul. 

 
Menurut Arikunto (2006:62) Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian seperti terbukti melalui data yang terkumpul.   

 
Agar penelitian ini terarah, dengan demikian diperlukan adanya hipotesis sehingga kemampuan 

interaksi sosial siswa yang rendah dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Kemampuan interaksi sosial siswa 

SMP PGRI 1 Gadingrejo Tahun Pelajaran 2011/2012 dapat ditingkatkan menggunakan layanan 

bimbingan kelompok.” 

 
Sesuai dengan hipotesis penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut: 

1). Hipotesis Alternatif ( Ha) : kemampuan berinteraksi sosial sesama teman pada siswa SMP 

PGRI 1 Gadingrejo tahun pelajaran 2011/2012 dapat ditingkatkan menggunakan layanan 

bimbingan kelompok. 

2). Hipotesis Nihil ( Ho) : kemampuan berinteraksi sosial sesama teman pada siswa SMP PGRI 1 

Gadingrejo tahun pelajaran 2011/2012 tidak dapat ditingkatkan menggunakan layanan 

bimbingan kelompok. 
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