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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Teori 

1. Interaksi Sosial 

a. Pengertian interaksi sosial  

Adapun landasan teori yang mendasari kajian ini adalah 

tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan 

sosial timbal balik yang dinamis, yang menyangkut hubungan 

antara orang-orang secara perorangan, antara kelompok-

kelompok manusia, ataupun antara orang dengan kelompok 

manusia.
11

  

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-

hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud 

dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan 

individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok 

lainnya, maupun antara kelompok dengan individu.
12

 Sedangkan 

menurut W.A. Gerungan dalam Soetarno merumuskan interaksi 

sosial sebagai suatu hubungan antara dua manusia atau lebih, 

dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi yang lain 

atau sebaliknya.
13
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Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa interkasi 

sosial merupakan hubungan timbal balik antara dua orang 

individu atau lebih yang mana individu tersebut akan 

mempengaruhi individu lain dengan tujuan untuk penyesuaian 

diri.  

b. Syarat-syarat interaksi sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan antar individu. 

Interaksi sosial baru akan terjadi jika telah melakukan kontak 

sosial dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Burhan 

Bungin yaitu “syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya 

kontak sosial dan adanya komunikasi”.
14

 

1) Kontak sosial 

Interaksi sosial akan diawali dengan kontak sosial. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Herimanto dan Winarno yang 

menyatakan:  kontak sosial merupakan awal terjadinya 

interaksi sosial.
15

 Pengertian yang senada dinyatakan Burhan 

Bungin kontak sosial adalah hubungan antara satu orang 

dengan orang lain dan masing-masing pihak saling bereaksi 

antara satu dengan yang lain. Jadi dapat disimpulkan kalau 

kontak sosial merupakan suatu hubungan antara seorang 
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 individu dengan individu lain atau kelompok lain yang 

menimbulkan interaksi diantara mereka. 

Secara konseptual kontak sosial dapat dibedakan 

menjadi dua bentuk, yaitu: 

a) Kontak sosial primer 

Kontak sosial primer merupakan kontak atau 

hubungan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain 

atau kelompok yang mana hubungan tersebut dilakukan 

secara langsung dalam suatu tempat dan waktu yang 

sama.  

b) Kontak sosial sekunder 

Kontak sosial merupakan kontak yang terjadi antara 

dua orang atau lebih namun pihak yang melakukan 

interaksi tidak saling berkontak fisik. Seperti 

berkomunikasi lewat telefon, radio, televisi, surat, dan 

lain-lain.
16

 

2) Komunikasi  

Komunikasi sangat penting dalam hubungan antar 

manusia. Komunikasi merupakan faktor penentu dalam 

pembentukan interaksi sosial. Tanpa komunikasi interaksi 

sosial belum bisa terjadi. Dengan komunikasi yang bagus 
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seseorang akan dapat dengan mudah menyampaikan 

maksudnya dalam berinteraksi. 

Komunikasi merupakan pertukaran pesan baik verbal 

maupun non verbal antara si pengirim dan penerima pesan 

untuk mengubah tingkah laku. berdasarkan sifatnya, 

komunikasi dapat dibagi dua yakni:  

a) Komunikasi verbal 

 Komunikasi verbal adalah komunikasi yang 

menggunakan simbol-simbol atau kata-kata yang 

digunakan secara oral atau lisan maupun tulisan. 

Komunikasi verbal sering terjadi dalam interaksi sosial 

siswa di kelas ataupun di luar kelas seperti: bertanya, 

memberikan pendapat, memberikan saran, dan lain-lain. 

Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dapat 

kita maknakan dengan mudah yakni dengan memahami 

maksud dari bahasa dan ucapan yang disampaikan.
17

 

b) Komunikasi non verbal 

  Komunikasi non verbal memiliki peran penting 

dalam komunikasi karena apa yang kita perlihatkan lebih 

penting daripada apa yang kita ucapkan. Komunikasi non 

verbal merupakan pertukaran pesan dengan tidak 

menggunakan kata-kata. Komunikasi non verbal lebih 
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jujur dibandingkan komunikasi yang disampaikan secara 

verbal. Komunikasi non verbal juga terjadi dalam 

berinteraksi sosial seperti nada suara, gerakan tubuh dan 

lain-lain.
18

 

c. Jenis-jenis Interaksi Sosial 

 Dalam setiap interaksi senantiasa di dalamnya 

mengimplikasikan adanya komunikasi antar pribadi. Sulit untuk 

memisahkan antara keduanya. Atas dasar itu, Shaw dalam 

Mohammad Ali dan Mohammad Asrori membedakan interaksi 

menjadi tiga jenis yaitu: 

a) Interaksi verbal 

       Interaksi verbal merupakan interaksi yang terjadi 

apabila dua orang atau lebih melakukan kontak satu sama 

lain dengan menggunakan alat-alat artikulasi. Interkasi 

verbal sering dialami oleh siswa. Interaksi verbal di sekolah 

dapat terjadi antara siswa dengan siswa lain maupun dengan 

guru.  

 Dalam interaksi verbal ini, proses terjadi interaksi 

proses terjadi interaksi terlihat dari komunikasi atau saling 

tukar percakapan yang disampaikan oleh seseorang kepada 

orang lain. Komunikasi atau pertukaran percakapan tersebut 
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sering dilakukan siswa ketika mereka berinteraksi dalam 

proses belajar mengajar baik itu dengan guru maupun siswa 

lain, misalnya mengeluarkan pendapat, diskusi, menegur, dan 

lain-lain. 

b) Interaksi fisik 

Interaksi fisik merupakan salah satu jenis interaksi sosial 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana mereka 

melakukan interaksi sosial dengan menggunakan fisik atau 

bahasa-bahasa tubuh. Seperti halnya interaksi yang lain, 

interaksi fisik juga dilakukan ketika pihak yang berinteraksi 

terlibat dalam suatu kontak atau hubungan langsung. 

Interaksi sosial fisik terjadi misalnya seperti: melalui 

ekspresi wajah, posisi tubuh, gerak-gerik tubuh, kontak mata, 

dan lain-lain. 

c) Interaksi emosional 

Interaksi emosional merupakan interaksi sosial yang 

terjadi manakala individu melakukan kontak satu sama lain 

dengan melakukan curahan perasaan. Emosional tidak bisa 

dipisahkan dari interaksi sosial. Seseorang dalam berinteraksi 

sosial akan senantiasa memperlihatkan emosi yang dia miliki 

seperti: sedih, senang, malu, dan lain-lain.
19
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial 

Menurut Bimo Walgito ada beberapa faktor yang 

mendasari perilaku dalam interaksi sosial, yaitu: 

a) Imitasi 

Imitasi merupakan dorongan untuk meniru orang lain. 

Menurut Terde dalam Bimo Walgito faktor imitasi ini 

merupakan satu-satunya faktor yang mendasari atau 

melandasi interaksi sosial . 

b) Sugesti  

Sugesti ialah pengaruh psikis, baik yang datang dari diri 

sendiri, maupun datang dari orang lain, yang pada umumnya 

diterima tanpa adanya kritik dari individu yang bersangkutan. 

c) Identifikasi 

Faktor lain yang memegang peranan dalam interaksi 

sosial ialah identifikasi. Identifikasi merupakan dorongan 

untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain. 

d) Simpati  

Selain faktor-faktor tersebut di atas, faktor simpati juga 

memegang peranan dalam interaksi sosial. Simpati 

merupakan perasaan rasa tertarik kepada orang lain.
20
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e. Aspek-aspek Interaksi Sosial 

Ada beberapa aspek-aspek interaksi sosial yang terkandung 

di dalamnya, diantaranya adalah adanya hubungan, adanya 

individu, adanya tujuan dan adanya hubungan dengan struktur 

dan fungsi sosial. Secara rinci aspek-aspek interaksi sosial 

adalah sebagai berikut: 

1) Adanya hubungan 

Setiap interaksi sudah tentu terjadi karena adanya 

hubungan antara individu dengan individu maupun antara 

individu dengan kelompok. 

2) Adanya individu 

Setiap interaksi sosial menurut tampilannya individu-

individu yang melaksanakan hubungan. 

3) Adanya tujuan 

Setiap interaksi sosial memiliki tujuan tertentu seperti 

mempengaruhi individu lain. 

4) Adanya hubungan dengan struktur dan fungsi sosial 

Interaksi sosial yang ada hubungan dengan struktur dan 

fungsi kelompok ini terjadi karena individu dalam hidupnya 

tidak terpisah dari kelompok. Di samping itu, tiap-tiap 

kelompok memiliki fungsi di dalam kelompoknya.
21
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Lebih lanjut Soekanto dalam Urfa Fajarwati menjelaskan 

adapun ciri-ciri interaksi sosial adalah sebagai berikut: 

1) Adanya pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. 

2) Adanya komunikasi antar pelaku menggunakan simbol-

simbol. 

3) Adanya dimensi waktu (masa lampau, masa kini dan masa 

mendatang) yang menentukan sikap aksi yang sedang 

berlangsung. 

4) Adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama tidaknya 

tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat.
22

 

f. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

Tuntutan dan realitas kehidupan sosial akan direaksi secara 

berbeda-beda oleh masing-masing siswa, tergantung kemampuan 

berintegrasi yang dimilikinya. Schneiders dalam Soekanto 

mengemukakan bahwa interaksi sosial yang dituntut dalam 

kehidupan sekolah, dengan tidak mempertimbangkan kebutuhan 

akademik, tidak jauh berbeda dengan interaksi sosial yang 

dilakukan di lingkungan keluarga, walaupun setiap individu akan 

bereaksi secara berbeda-beda terhadap keduanya. Tuntutan 

lingkungan atas prilaku yang diharapkan dan yang berkaitan 

dengan realitas, proses dan reasi sosial, serta yang  
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dihadapi oleh siswa di lingkungan sekolah, yang dapat 

meliputi indikator-indikator sebagai berikut: 

1) Kemampuan siswa untuk menjalin interaksi dengan teman di 

sekolah sebagai berikut: 

a) Siswa mampu menerima teman apa adanya. 

b) Kemampuan siswa mengenali potensi diri. 

c) Partisipasi siswa dalam menjalin kerja sama dengan 

teman. 

d) Kepedulian siswa dengan masalah yang sedang dihadapi 

oleh teman-temannya. 

e) Kemampuan siswa mempertahankan hubungan 

persahabatan. 

2) Kemampuan siswa dalam bersikap dan berinteraksi terhadap 

guru, kepala sekolah, dan personil sekolah lainnya sebagai 

berikut: 

a) Kemampuan siswa dalam menjaga sikap ketika bertemu 

dengan guru, kepala sekolah dan personil sekolah 

lainnya. 

b) Kemampuan siswa untuk terbuka kepada guru, kepala 

sekolah, dan personil sekolah lainnya. 

c) Kemampuan siswa untuk bertutur kata dengan sopan 

santun ketika berkomunikasi dengan guru, kepala sekolah 

dan personil sekolah lainnya. 



21 
 

d) Siswa memiliki perasaan terbuka kepada guru, kepala 

sekolah dan personil sekolah lainnya tentang masalah 

yang dihadapi dan memiliki keinginan untuk mencari 

pemecahan masalahnya.
23

 

2. Siswa Berprestasi dalam Belajar 

a. Siswa 

Siswa merupakan subjek dan tujuan dari pendidikan. Siswa 

dikatakan subjek pendidikan karena meskipun tanpa pendidik 

mereka masih bisa belajar.
24

 Siswa dikatakan tujuan dari 

pendidikan karena perubahan dari sikap mereka merupakan 

tujuan dari pelaksanaan pendidikan tersebut. Siswa merupakan 

denotasi dari kata murid, pelajar, peserta didik, warga belajar dan 

santri, yang mana semua kata tersebut mengandung arti orang 

yang menuntut ilmu.  

Siswa merupakan salah satu faktor pembentuk suatu 

pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasbullah yang 

menyatakan kalau pendidikan dibentuk oleh lima faktor yaitu: 

faktor tujuan, faktor pendidik, faktor anak didik, faktor alat 

pendidikan dan faktor lingkungan.
25
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b. Prestasi Belajar 

Kata prestasi belajar terdiri dari dua kata, yakni prestasi 

dan belajar. Prestasi merupakan hasil yang baik, memuaskan, 

dan sesuai rencana dari suatu kegiatan, perbuatan ataupun dari 

segala hal yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Syaiful Bahri Djamarah bahwa prestasi adalah hasil 

sempurna yang dicapai dan prestasi merupakan hasil yang telah 

dicapai dari suatu kegiatan, perbuatan dan pekerjaan yang 

melalui keuletan kerja.
26

 

Pengertian belajar menurut Slameto adalah: ”suatu proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 

perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh tingkah 

laku”.
27

 Di samping itu, Thursan Hakim (dalam Hamdani) 

mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di 

dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut 

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, peningkatan 

pengetahuan, perubahan sikap, perubahan kebiasaan, 

bertambahnya pemahaman, keterampilan, daya pikir.
28
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Jadi dari pengertian belajar di atas bisa disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor 

sebagai hasil pengalaman belajarnya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. 

c. Siswa Berprestasi dalam Belajar 

Merujuk ke pengertian siswa dan prestasi belajar di atas 

maka dapat dikatakan kalau siswa berprestasi dalam belajar 

adalah seseorang yang memperoleh pembelajaran dari guru yang 

mampu memperoleh hasil belajar tinggi atau hasil yang 

memuaskan sesuai dengan penilaian di dalam rapor.  

Untuk mengetahui prestasi siswa di sekolah bisa dilihat 

dari nilai-nilai yang mereka peroleh, karena nilai mereka di rapor 

merupakan gambaran dari berprestasi atau tidaknya seorang 

siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Syaiful Bahri Djamarah 

yang menyatakan: penilaian merupakan cara untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa itu sendiri, serta memudahkan guru dalam 

menggolongkan siswa pada peringkat tertentu yang semua itu 

tertuang di dalam rapor.
29
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B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan digunakan sebagai suatu perbandingan di 

dalam sebuah penelitian. Penelitian relevan bermaksud untuk 

menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah serta sekaligus 

berguna untuk menguatkan penelitian yang dilakukan penulis benar-

benar belum pernah dilakukan oleh orang lain. Penelitian yang terdahulu 

yang relevan dilakukan oleh : 

1. Ika Widyaningsih melakukan penelitian pada tahun 2010 tentang 

Interaksi Sosial Himpunan Mahasiswa Lampung  di Yogyakarta. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, interaksi sosial dan 

intensitas pertemuan yang sering ini menimbulkan hubungan yang 

solid antar anggota sehingga mereka bekerjasama untuk mencapai 

tujuan dalam HIPMALA, selain itu juga tidak menutup 

kemungkinan terjadinya suatu konflik dan juga persaingan. Dampak 

yang ditimbulkan dari interaksi sosial Himpunan Mahasiswa 

Lampung ini berupa kegiatan-kegiatan yang bersama-sama mereka 

susun sesuai dengan keinginan bersama, aturan yang mereka miliki 

serta persetujuan bersama.  

2. Aucki Putra melakukan penelitian pada tahun 2014 tentang Peran 

Smartphone dalam Interaksi Sosial Anak Muda di Universitas 

Brawijaya Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukan mereka 

menggunakan smartphonenya untuk melakukan proses interaksi 

sosial mereka baik interaksi primer maupun interaksi sekunder. 
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Mereka juga sedikit menghilangkan anggapan banyak orang 

terhadap adanya smartphone yang mengatakan bahwa smartphone 

mempunyai kesan mendekatkan yang  jauh dan menjauhkan yang 

dekat. 

C. Konsep Operasional 

Konsep kajian ini berkenaan dengan interaksi sosial siswa 

berprestasi dalam belajar. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik 

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau 

kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. 

Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud dengan interaksi 

sosial dalam kajian ini adalah hubungan timbal balik antara siswa 

berprestasi dalam belajar dengan individu dan juga dengan kelompok.  

1. Indikator interaksi sosial siswa berprestasi dalam belajar yang baik 

dengan  teman di sekolah maupun dengan guru, kepala sekolah dan 

personil sekolah lainnya adalah sebagai berikut: 

a. Dia diterima oleh teman apa adanya. 

b. Potensi dirinya dikenali oleh temannya. 

c. Menerima hubungan persahabatan. 

d. Siswa mampu berpartisipasi dalam menjalin kerja sama dengan 

teman. 

e. Siswa peduli dengan masalah yang sedang dihadapi oleh teman-

temannya. 

f. Siswa menjaga sikap ketika bertemu dengan guru. 
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g. Siswa mampu untuk terbuka kepada guru, kepala sekolah, dan 

personil sekolah lainnya. 

h. Siswa mampu untuk bertutur kata dengan sopan santun ketika 

berkomunikasi dengan guru, kepala sekolah dan personil sekolah 

lainnya. 

i. Siswa memiliki sikap terbuka kepada guru, kepala sekolah dan 

personil sekolah lainnya tentang masalah yang dihadapi dan 

memiliki keinginan untuk mencari pemecahan masalahnya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial siswa berprestasi 

dalam belajar adalah sebagai berikut: 

a. Imitasi merupakan dorongan untuk meniru orang lain. 

b. Sugesti ialah pengaruh psikis, baik yang datang dari diri sendiri, 

maupun datang dari orang lain, yang pada umumnya diterima 

tanpa adanya kritik dari individu yang bersangkutan. 

c. Identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik (sama) 

dengan orang lain. 

d. Simpati merupakan perasaan rasa tertarik kepada orang lain. 

 

 

 


