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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

   Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang

lain. Oleh karena itu manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial

yang menjadi  syarat  utama terjadinya  aktifitas-aktifitas  sosial  itu  merupakan hubungan

sosial yang dinamis.

Interaksi  sosial  merupakan  hubungan-hubungan  sosial  yang  dinamis  yang

menyangkut  hubungan  antara  orang-orang  perorangan,  antara  kelompok-kelompok

manusia,  maupun  antara  orang  perorangan  dengan  kelompok  manusia.  Interaksi  sosial

antara  kelompok-kelompok  manusia  terjadi  antara  kelompok  tersebut  sebagai  suatu

kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya.

Interaksi sosial terjadi jika masing-masing pihak sadar akan kehadiran pihak lain

bertemunya orang-perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan

hidup dalam kelompok sosial.  Pergaulan semacam itu  baru akan terjadi  apabila  orang-

perorangan  atau  kelompok-kelompok  manusia  bekerja  sama,  saling  berbicara,  dan

seterusnya untuk mencapai tujuan bersama.

Interaksi sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang

atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan sutu hasil satu sama lain. Jadi dalam setiap

kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk memengaruhi individu lain.

Dalam kehidupan  sehari-hari,  selalu  terjadi  proses  interaksi  baik  di  lingkungan

sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat sekitar, setiap proses interaksi ada yang

menjalani  dengan  baik  dan  ada  yang  kurang  baik.  Proses  interaksi  sosial  ini  sangat



menentukan  bagaimana  nantinya  seorang  anak  akan  menyesuaikan  dirinya  baik  di

lingkungan rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat.

Ada sebagian anak yang baik dalam interaksinya, dan ada juga yang kurang baik,

anak  yang  baik  proses  interaksinya  maka  akan  baik  pula  anak  tersebut  menyesuaikan

dirinya.  Anak-anak yang dapat menyesuaikan diri  dengan baik mereka cenderung lebih

aktif baik ketika sedang bermain dengan temannya atau pun ketika sedang belajar di dalam

kelas.

Namun ada juga anak yang tidak baik dalam berinteraksi, anak tersebut tidak baik

juga dalam menyesuaikan diri. Anak tersebut ditakutkan akan cenderung diam atau pasif baik

ketika sedang bermain dengan temannya atau pun ketika sedang belajar di dalam kelas.

Hal  tersebut  sangatlah  ditakutkan,  karena  seperti  pada  awal  pembahasan  manusia

adalah makhluk sosial. Jika dia tidak dapat berinteraksi sosial dengan baik, bagaimana dia

dapat  bertahan di  lingkugan sosial,  dengan kata  lain dia  hanay akan diam dan kemudian

terisolir dari kehidupan sosial.

Menurut Prayitno (2004:1), mengungkapkan bahwa  bimbingan kelompok adalah salah

satu  layanan  yang  ada  di  dalam  bimbingan  dan  konseling  yang  dilaksanakan  secara

berkelompok  untuk  membahas  berbagai  hal  yang  berguna  bagi  pengembangan,  pribadi

dan/atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok serta dalam

bimbingan kelompok dibahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota

kelompok. 

Bimbingan  kelompok  merupakan  bimbingan  yang  diberikan  kepada  sejumlah  siswa

secara bersama, bukan individual, tetapi perhatian tetap diberikan secara individual. Tidjan

(2000:  33)  memaparkan bahwa,  dua  keuntungan bimbingan kelompok antara  lain,  dalam

situasi kelompok dapat terjadi saling membantu dalam memecahkan masalah, dan pemecahan



masalah dalam bimbingan kelompok sebetulnya terjadi karena aktivitas kelompok itu sendiri,

sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemecahan masalah pada guru pembimbing.

Pendapat  tersebut  menunjukkan  bahwa  bimbingan  kelompok  memiliki  keuntungan

yaitu sesama anggota kelompok dapat saling membantu memecahkan masalah yang sedang

dihadapi,  selain  itu  dapat  mengurangi  ketergantungan  pemecahan  masalah  kepada  guru

pembimbing.

Supaya  bimbingan  kelompok  dapat  berhasil  sangat  diperlukan  dinamika  kelompok,

dinamika kelompok akan terbentuk apabila sesama anggota kelompok dapat berpendapat juga

diperlukan pengakraban diri sesama anggota agar dinamika kelompok dapat terjadi.

Interaksi  bagi  anak  yang  terganggu  harus  diubah.  Perubahan  ini  bisa  dilakukan

dengan  menggunakan  layanan  bimbingan  kelompok.  Mengapa  harus  layanan  bimbingan

kelompok?.  Karena  layanan  kelompok  adalah  suatu  bantuan  yang  diberikan  yang

menggunakan dinamika kelompok dalam penyelesaian masalahnya.

Menurut  Rasimin  &  Hamdi  (2018:38)  “Dalam  menjalani  layanan  bimbingan  dan

konseling kelompok, interaksi sangat berperan penting menentukan keberhasilan proses dan

hasil”.

Dengan kata lain, para peserta bimbingan kelompok dituntut untuk mengambil alih,

dan berbicara di depan orang. Dari sini bagi yang jarang atau bahkan tidak pernah berbicara

akan belajar berbicara dan mengemukakan pendapat di depan umum. Itu sebabnya layanan

bimbingan kelompok ini cocok digunakan untuk melatih beriteraksi.

Teknik bimbingan kelompok yang dapat diberikan memiliki banyak bentuk, antara lain

home  room  program,  karyawisata,  diskusi,  kegiatan  kelompok,  organisasi  murid,  role

playing,  dan  remedial  teaching.  Diantara  teknik  bimbingan  kelompok  tersebut,  intervensi

yang akan diterapkan yaitu teknik diskusi dan kegiatan kelompok.



Pengambilan subjek penelitian di dapat peneliti melalui survey langsung pada hari senin

12  Febuari  2018  di  SMK  N  2  Kota  Jambi.  Dan  bukan  hanya  itu  peneliti  juga  telah

berkonsultasi dengan guru Bk yang nantinya akan berkolaborasi dengan peneliti, penuturan

guru BK disana yang menyampaikan bahwa interaksi sosial yang bermasalah adalah pada

jurusan  akuntasi.  Untuk  jurusan  penjualan,  sekretaris,  komputer  dll,  tidak  mengalami

permasalahan interaksi sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang

Penggunaan  Layanan  Bimbingan  Kelompok  Untuk  Meningkatkan  Interaksi  Sosial  Siswa

Kelas XI Di SMK N 2 Kota Jambi, Tahun Ajaran 2017/2018.

B. Batasan Masalah

Mengingat pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada:

a. Interaksi yang dimaksud disini adalah interaksi individu kepada kelompok.

b. Subjek penelitian ini diambil dari siswa kelas XI jurusan akuntasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar  belakang di  atas  rumusan masalah dalam penelitian  ini,  yaitu

Apakah pelaksanaan bimbingan kelompok dapat meningkatkan interaksi sosial siswa/i XI

jurusan akuntasi di sekolah SMK N 2 Kota Jambi?.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “Upaya meningkatkan interaksi sosial melalui layanan

bimbingan kelompok pada siswa SMK N 2 kelas XI Akuntasi tahun ajaran 2017/2018.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi  siswa  :  memahami  pengaruh  dari  layanan  bimbingan  kelompok  terhadap

meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial.



b. Bagi Guru : dapat menjadi suatu tajuk bacaan yang bermanfaat untuk guru dalam proses

pemberian layanan di sekolah.

c. Bagi Peneliti : menjadi bekal bagi peneliti saat terjun menjadi guru BK.

d. Masyarakat  luas  :  menjadi  suatu  bahan  bacaan  untuk  menambah  wawasan  dan

pengetahuan.

F. Pengertian/ Istilah

1. Interaksi

Menurut Narwoko dan Suyanto ( 2011 : 20) interaksi sosial adalah proses  dimana

antara  individu  dengan  individu,  individu  dengan  kelompok,  atau  kelompok  dengan

kelompok berhubungan satu dengan yang lain.

Kata interaksi secara umum dapat diartikan saling berhubungan atau saling bereaksi

dan terjadi pada dua orang induvidu atau lebih. Sedangkan sosial adalah berkenaan dengan

masyarakat (Wiyono, 2007:234).

2. Bimbingan Kelompok

Gadza  (Priyatno  dan  Erman  2013:309)  mengemukakan  bahwa  bimbingan

kelompok  disekolah  merupakan  kegiatan  informasi  kepada  sekelompok  siswa  untuk

membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat.


