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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan modal awal perubahan suatu bangsa. Melalui 

pendidikan, manusia memperoleh ilmu pengetahuan yang berguna demi 

kelangsungan hidupnya. Tanpa pendidikan manusia tidak akan mengenal 

cara menyikapi kehidupan.  

Peserta didik merupakan tujuan dan subjek pendidikan. Peserta didik 

dikatakan sebagai tujuan pendidikan karena perubahan sikap mereka 

merupakan tujuan pendidikan. Peserta didik dikatakan sebagai subjek 

pendidikan karena merekalah inti dari pelaksanaan pendidikan, meskipun 

tanpa pendidik mereka masih bisa belajar.   

Peserta didik yang berada di jenjang pendidikan SMP dan SMA, 

merangkap dua fungsi dalam kehidupannya yakni sebagai siswa yang 

memperoleh pendidikan di sekolah dan sebagai remaja karena berada di 

kisaran umur 12 tahun sampai 22 tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, remaja merupakan individu yang 

berada di kisaran umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi perempuan dan 13 

tahun sampai 22 tahun bagi laki-laki.
1
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Sebagai siswa di sekolah, peserta didik dituntut berhasil dalam 

belajar dan berhasil sebagai remaja. Jika ingin hal tersebut terwujud ada dua 

indikator yang harus dipenuhi peserta didik yaitu berhasil dalam 

berhubungan sosial sebagai siswa dan sebagai remaja. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ngalim Purwanto, keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi 

oleh faktor dari dalam diri dan faktor sosial.
2
 Selanjutnya, menurut Elida 

Prayitno yaitu seseorang dikatakan berhasil sebagai remaja jika telah 

mampu menyelesaikan tugas perkembangannya. Salah satu tugas 

perkembangan remaja tersebut adalah menguasai kemampuan membina 

hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya.
3
 

Dalam berhubungan sosial seseorang akan berinteraksi sosial dengan 

orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Pearson, hubungan sosial 

merupakan hubungan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling 

tergantung satu sama lain dan menggunakan pola interaksi sosial yang 

konsisten. Ketercapaian berinteraksi sosial sangat penting bagi remaja, 

karena tanpa berinteraksi sosial remaja tidak akan berhasil sebagai remaja 

karena tidak memenuhi salah satu tugas perkembangannya. Di samping itu, 

sebagai siswa mereka akan kesulitan memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan karena salah satu faktor penentu keberhasilan belajar tidak 

terpenuhi.
4
 Kebutuhan berinteraksi sosial dengan manusia lain akan 
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 dibutuhkan oleh setiap manusia termasuk juga oleh siswa 

berprestasi. Siswa berprestasi sebagai peserta didik di sekolah akan 

membutuhkan interaksi sosial dengan siswa lain dalam menjalani 

kehidupannya sehari-hari di sekolah. Sebagai salah satu komponen di 

“keluarga sekolah”, siswa berprestasi membutuhkan siswa lain dalam 

berdiskusi, bertanya, bergaul dan lain-lain di sekolah.  

Selain itu, siswa berprestasi juga akan membutuhkan interaksi sosial 

dengan guru sebagai pendidik di sekolah tersebut. Tanpa interaksi dengan 

guru di sekolah, seorang siswa hampir bisa dipastikan gagal dalam sebuah 

proses pendidikan karena salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

siswa di sekolah adalah hubungan sosial di sekolah yakni dengan warga 

sekolah baik itu guru mapun siswa lain. Jadi dalam kehidupan di sekolah 

tidak bisa dipisahkan dari interaksi sosial siswa dengan warga sekolah yang 

lain. 

Kecenderungan sekarang siswa berprestasi menganggap dirinya 

sebagai orang yang lebih dan tak jarang mereka meremehkan siswa biasa 

sebagai siswa yang posisinya di bawah mereka. Hal ini senada dengan 

pendapat Iskandar “Banyak kita jumpai peserta didik sekarang, dimana 

mereka cerdas di sekolah, begitu cemerlang prestasi akademiknya namun 

mereka terkadang tidak dapat mengelola emosinya seperti mudah marah, 

angkuh, sombong, maka prestasi tersebut tidak tidak akan banyak 
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bermanfaat baginya”.
5
 Seharusnya siswa yang berprestasi mampu mengelola 

emosi mereka dalam berhubungan sosial karena kecerdasan intelektual saja 

tidak menjamin kesuksesan jika tidak diikuti dengan kecerdasan emosi, 

sebagaimana yang dinyatakan Iskandar “penentu keberhasilan seseorang 

bukan hanya terletak pada tingginya kecerdasan intelektual melainkan juga 

bagaimana keadaan kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritualnya. Bahkan 

faktor kecerdasan emosi lebih berperan penting dalam menentukan 

keberhasilan seseorang dalam kehidupannya“. Kenyataan di lapangan, ada 

siswa yang berprestasi belajar kurang bisa mengelola emosi dan dianggap 

sebagai siswa yang kurang sopan.
6
 

Fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi awal dan hasil 

pengolahan sosiometri yang dilakukan oleh guru BK, diketahui ada siswa 

yang berprestasi dikucilkan dalam bermain ataupun belajar oleh siswa 

tertentu ataupun kelompok tertentu. Sejalan dengan itu, dari hasil konseling 

individual dengan tiga orang siswa berprestasi yang juga telah dilakukan 

oleh guru BK, diketahui siswa berprestasi cenderung kurang pandai dalam 

bergaul, kurang memiliki keterampilan dalam berhubungan sosial seperti 

kurang pandai dalam berkomunikasi dengan teman atau orang lain.   

Selain itu, dari wawancara dengan dua orang siswa diketahui siswa 

berprestasi juga dinilai sebagai pribadi yang lebih mementingkan 

pendidikan atau proses belajarnya dibandingkan dengan hubungan  
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sosialnya sehingga mereka dianggap sombong, mementingkan diri sendiri, 

menganggap rendah orang lain dan kurang pergaulan. 

Guru BK di SMP Negeri 2 Kecamatan Tambang juga berpendapat 

kalau ada siswa juara kelas memiliki konsep diri yang rendah dan  

kurangnya keterampilan sosial dalam berinteraksi sosial seperti kurang 

mampu berkomunikasi yang disukai orang lain dan kurang bisa akrab 

dengan orang lain sehingga mereka dijauhi dalam pergaulan. kurang bisa 

akrab dengan orang lain sehingga mereka dijauhi dalam pergaulan.   

Dalam upaya penyelesaian masalah siswa berprestasi belajar, guru 

BK memiliki peran yang cukup besar karena salah satu tugas guru BK 

adalah menyelesaikan KES-T (Kehidupan Efektif Sehari-hari Terganggu) 

yang dialami siswa. Sangat disayangkan sekali anak yang berpotensi dan 

pintar mengalami masalah belajar hanya karena memiliki masalah sosial. 

Disini terlihat sekali peran seorang guru BK untuk mampu mengarahkan 

remaja menyelesaikan tugas perkembangannya, selain itu guru BK juga 

diminta mampu membantu siswa menyelesaikan permasalahannya yang 

berkaitan dengan interaksi sosial siswa agar proses dan hasil belajar siswa 

tidak terganggu. 

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa secara khusus penelitian 

ini fokus pada interaksi sosial siswa berprestasi dalam belajar belum ada 

diteliti oleh orang lain. Selain itu dalam lokasi penelitian telah terdapat 

masalah yang akan diteliti oleh penulis, atas dasar alasan tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan kajian ini. Studi ini penting dilakukan karena 
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masih banyak siswa berprestasi dalam belajar sulit berinteraksi baik itu 

terhadap individu maupun dalam kelompok. 

Seharusnya siswa yang berprestasi dalam belajar harus memiliki 

prilaku sebagai berikut:  

a. Tidak meremehkan siswa biasa yang kemampuannya di bawah mereka. 

b. Menghargai pendapat orang lain. 

c. Mau berbagi ilmu dengan teman yang kemampuannya di bawah mereka. 

d. Mampu berkomunikasi dengan orang yang ada di sekelilingnya. 

e. Mampu mengelola emosi mereka dalam berhubungan sosial.
7
 

Tapi pada kenyataannya berdasarkan studi pendahuluan penulis 

yang dilakukan pada tanggal 24 sampai 26  Maret 2016, penulis 

menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

a. Ada siswa berprestasi dalam belajar yang meremehkan siswa biasa yang 

kemampuannya di bawah mereka. 

b. Ada siswa berprestasi dalam belajar yang tidak menghargai pendapat 

orang lain. 

c. Ada siswa berprestasi dalam belajar yang tidak mau berbagi ilmu 

dengan teman yang kemampuannya di bawah mereka. 

d. Ada siswa berprestasi dalam belajar yang sulit berkomunikasi dengan 

orang yang ada disekelilingnya. 

e. Sebagian siswa berprestasi dalam belajar tidak mampu mengelola emosi 

mereka dalam berhubungan sosial. 
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f. Sebagian siswa berprestasi dalam belajar dikucilkan dalam bermain atau 

pun belajar oleh siswa tertentu ataupun kelompok tertentu. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Interaksi Sosial Siswa Berprestasi dalam 

Belajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Tambang”. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan 

bidang ilmu penulis pelajari, yaitu bimbingan dan konseling. 

2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul diatas, penulis mampu untuk 

menelitinya. 

3. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh penulis untuk melakukan 

penelitian. 

C. Penegasan Istilah 

1. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, 

dimana kemampuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau 

memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.
8
 Interaksi 

sosial merupakan hubungan timbal balik antara  siswa yang berprestasi 

dalam belajar dengan teman yang lainnya yang kemampuannya dibawah 

mereka dengan tujuan untuk penyesuaian diri. 
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2. Siswa Berprestasi dalam Belajar 

Siswa merupakan subjek dan tujuan dari pendidikan. Siswa 

dikatakan subjek pendidikan karena meskipun tanpa pendidik mereka 

masih bisa belajar.
9
 Siswa juga merupakan individu yang memperoleh 

pendidikan di suatu lembaga pendidikan sehingga menjadi manusia 

yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.  

Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), prestasi belajar merupakan hasil yang 

diperoleh oleh siswa melalui proses belajar yang berupa nilai yang 

diberikan oleh guru.
10

 Prestasi adalah hasil sempurna yang dicapai oleh 

seseorang setelah melakukan suatu kegiatan atau perbuatan. Sedanggkan 

siswa berprestasi merupakan siswa yang memiliki nilai belajar yang 

tinggi. Nilai belajar tinggi diukur dari nilai rata-rata kelas, batas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) atau penggolongan tertentu. 

D. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah, bahwa persoalan pokok kajian ini adalah interaksi sosial siswa 

berprestasi dalam belajar. 
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Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka persoalan-

persoalan yang terkait dengan kajian ini dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

a. Interaksi sosial siswa berprestasi dalam belajar di SMP Negeri 2 

Kecamatan Tambang masih rendah. 

b. Adanya faktor yang mempengaruhi interaksi sosial siswa berprestasi 

dalam belajar di SMP Negeri 2 Kecamatan Tambang. 

c. Peran Guru BK terhadap interaksi sosial siswa berprestasi dalam 

belajar di SMP Negeri 2 Kecamatan Tambang masih rendah. 

d. Layananan yang dilakukan Guru BK terhadap Interaksi sosial siswa 

berprestasi dalam belajar di SMP Negeri 2 Kecamatan Tambang 

belum sesuai. 

2. Pembatasan Masalah 

Berhubung banyaknya identifikasi masalah di atas, maka dalam 

penelitian ini, batasan masalah penulis fokus membahas masalah tentang 

interaksi sosial siswa berprestasi dalam belajar dan faktor yang 

mempengaruhi interaksi sosial siswa berprestasi dalam belajar di SMP 

Negeri 2 Kecamatan Tambang. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana interaksi sosial siswa berprestasi dalam belajar di SMP 

Negeri 2 Kecamatan Tambang? 
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b. Apa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial siswa berprestasi 

dalam belajar di SMP Negeri 2 Kecamatan Tambang? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui interaksi sosial siswa berprestasi dalam belajar 

di SMP Negeri 2 Kecamatan Tambang. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi interaksi sosial siswa 

berprestasi dalam belajar di SMP Negeri 2 Kecamatan Tambang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai informasi bagi SMP Negeri 2 Kecamatan Tambang tentang 

interaksi sosial siswa berprestasi dalam belajar. 

b. Sebagai informasi bagi guru BK terhadap pemberian layanan 

tentang interaksi sosial siswa berprestasi dalam belajar. 

c. Sebagai informasi bagi jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau tentang interaksi sosial 

siswa berprestasi dalam belajar. 

d. Sebagai pengembangan ilmu Bimbingan dan Konseling sesuai 

dengan jurusan penulis. 

e. Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan akademis penulis. 

 

 


