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Remaja dan interaksi sosial merupakan dua hal yang saling berkaitan erat 

dan saling memberikan pengaruh penting terhadap proses kehidupan individu. 

Interaksi sosial pada masa remaja mempengaruhi berbagai aspek perkembangan 

pada siswa. Interaksi sosial yang dilakukan siswa dengan temannya yang 

memberikan pengaruh, interaksi sosial yang dilakukan siswa terhadap orang tua 

dan terhadap lawan jenis juga mempengaruhi perkembangan sosial siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena di lingkungan SMP Negeri 17 

Kota Jambi yang terlihat beberpa anak yang kurang baik dalam berinteraksi 

dengan orang tua, dengan teman sebaya, maupun dengan teman lawan jenisnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat berada pada kualitas mana interaksi 

sosial siswa dengan orang tuanya, interaksi sosial siswa dengan teman sebayanya, 

dan interaksi sosial siswa dengan teman lawan jenisnya. Penelitian ini dibatasi 

dengan hanya mengidentifikasi kualitas interaksi sosial siswa dengan orang tua, 

dengan teman sebaya, dan dengan teman lawan jenisnya. Penelitian ini juga 

dibatasi hanya diteliti pada siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Kota Jambi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sampel penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Kota Jambi yang berjumlah 70 orang. 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan angket tertutup dengan 

alternative jawaban “Ya-Tidak” sebanyak 39 item. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kualitas interaksi sosial siswa 

dengan orang tua berada pada kualitas BAIK dengan persentase 68,9%. Kualitas 

interaksi sosial siswa dengan teman sebaya berada pada kualitas BAIK dengan 

persentase 61,4%. Interaksi sosial siswa dengan lawan jenis berada pada kualitas 

SEDANG dengan persentase 57%. Berdasarkan temuan ini, secara umum kualitas 

interaksi sosial siswa berada pada kualitas BAIK dengan persentase 62,2%. 

Implikasi terhadap kegiatan BK adalah menjadikan peranan pelayanan BK sangat 

dibutuhkan untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas interaksi 

sosial siswa baik terhadap orang tua, teman sebaya, ataupun lawan jenis. 

 


