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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Siswa merupakan bagian generasi muda atau sebagai makhluk Allah 

SWT yang perlu ditumbuh kembangkan agar menjadi manusia yang mandiri 

dan saling berinteraksi. Sarana utama yang dibutuhkan untuk pengembangan 

kehidupan siswa tidak lain adalah melalui pendidikan. Dalam proses 

pembelajaran memerlukan interaksi dan komunikasi serta hubungan yang 

baik terhadap lingkungan maupun orang-orang yang berada disekitarnya.   

Siswa sebagai manusia (individu) tentu memiliki masalah yang 

kompleksitas, masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa yang satu dengan 

yang lainnya tentulah berbeda. Siswa di sekolah akan mengalami masalah-

masalah yang berkenaan dengan perkembangan individu, perbedaan individu 

dalam hal: kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, pengetahuan 

dan kepribadian. Kebutuhan individu dalam hal: memperoleh kasih sayang, 

memperoleh harga diri. Penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku dan 

terakhir masalah belajar. 

Peserta didik usia 12-19 tahun merupakan periode remaja transisi, yaitu 

periode transisi antara masa kanak-kanak dan usia dewasa. Periode ini 

merupakan masa perubahan yang sangat besar. Selama periode tahun ini 

pertumbuhan fisik, emosional, dan intelektual terjadi dengan kecepatan yang 

“memusingkan”, menantang peserta didik sebagai remaja untuk 
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menyesuaikan diri dengan suatu bentuk “tubuh baru”, identitas sosial, dan 

memperluas pandangannya tentang dunia.
1
 Pada siswa bersekolah lanjutan 

(SLTP dan SLTA), masalah-masalah yang sering dihadapinya yaitu 

permasalahan dalam belajar, keputusan meninggalkan sekolah, keputusan-

keputusan melanjutkan ke perguruan tinggi, dan masalah sosial.
2
 

Segi utama yang harus diperhatikan adalah bahwa manusia secara 

hakiki merupakan makhluk sosial. Sejak ia dilahirkan, ia membutuhkan 

pergaulan dengan orang-orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

biologisnya, yaitu makanan, minuman dan lain-lain. 

Apabila ia sudah mulai bergaul dengan kawan-kawan sebaya, ia pun 

tidak lagi hanya menerima kontak sosial itu, tetapi ia juga dapat memberikan 

kontak sosial. Ia mulai mengerti bahwa dalam kelompok sepermainannya 

terdapat peraturan-peraturan tertentu, norma-norma sosial yang seharusnya ia 

patuhi dengan rela guna dapat melanjutkan hubungan sosialnya.
3
  

Perkembangan anak usia SMP ada pada rentang usia 12-15 tahun. Usia 

ini ada pada masa remaja awal. Perpindahan dari SD ini merupakan langkah 

yang cukup berarti dalam kehidupan peserta didik, baik karena tambahan 

tuntutan belajar lebih berat, maupun karena peserta didik akan mengalami 

banyak perubahan dalam diri sendiri. Oleh karena itu pelayanan bimbingan 

dan konseling di SMP harus bercorak lain pula. Pada tingkat pendidikan SMP 

ini semakin tegas dibedakan antara administrasi sekolah, bidang pengajaran, 
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dan bidang pembinaan siswa. Bidang pembinaan siswa sendiri semakin 

menunjukkan keanekaragaman, termasuk pelayanan bimbingan sebagai 

subbidang dalam bidang pembinaan siswa.
4
 

Secara umum sasaran dari bimbingan adalah mengembangkan apa yang 

terdapat pada diri tiap-tiap individu secara optimal agar setiap individu bisa 

berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. 

Secara lebih khusus sasaran pembinaan pribadi siswa melalui layanan 

bimbingan mencakup tahapan-tahapan pengembangan kemampuan-

kemampuan: (1) pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri, (2) 

pengenalan lingkungan, (3) pengambilan keputusan, (4) pengarahan diri, dan 

(5) perwujudan diri.
5
 

Hubungan sosial itu diperlukan oleh manusia, karna manusia tidak 

dapat selamanya hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena 

adanya keterbatasan waktu waktu, biaya dan sarana prasarana. Oleh sebab itu 

hal yang paling utama untuk terjalinnya hubungan sosial yang baik, manusia 

dituntut untuk saling mengenal dan terbuka agar meningkatnya dan 

terciptanya hubungana sosial yang diinginkan.  

Situasi atau lingkungan yang baru bagi individu merupakan sesuatu 

yang asing. Dalam kondisi keterasingan, individu akan mengalami kesulitan 

untuk bersosialisai. Dengan perkataan lain individu akan sulit melakukan hal-

hal yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Ketidakmampuan bersosialisasi 
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juga bisa menimbulkan perilaku mal adaptif (perilaku menyimpang) bagi 

individu. Layanan orientasi berusaha menjembatani kesenjangan antara 

individu dengan suasana ataupun objek-objek baru. Layanan ini juga akan 

mengantarkan individu (siswa) memasuki suasana ataupun objek baru agar ia 

dapat mengambil manfaat berkenaan dengan situasi atau objek yang baru 

tersebut.
6
 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru merupakan salah satu 

lembaga pendidikan formal yang memiliki guru bimbingan konseling yang 

juga berperan dalam meningkatkan hubungan sosial siswa, dan menjadi suatu 

hal pendorong dan membantu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, 

serta telah melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya 

layanan orientasi. Akan tetapi pelaksanaan layanan orientasi di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 10 masih mengalami kendala. Berdasarkan 

pengamatan awal pada Januari 2016, peneliti menemukan gejala-gejala 

sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang tidak tahu dengan nama gurunya. 

2. Masih ada siswa yang tidak mengahargai temannya. 

3. Masih ada sebagian siswa yang masih berperilaku tidak sesuai dengan 

peraturan sekolah. 

4. Adanya siswa menemukan teman yang tidak sesuai dengan dirinya. 

5. Adanya siswa yang suka menyendiri didalam kelas. 

6. Adanya kelompok-kelompok kecil siswa di dalam kelas.  
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7. Kurangnya perhatian siswa saat mengikuti layanan orientasi. 

8. Kurangnya fasilitas penunjang dalam pelaksanaan layanan orientasi. 

9. Terbatasnya waktu saat pelaksanaan layanan orientasi. 

Melihat fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti hal 

tersebut dan peneliti mengambil judul “Pelaksanaan Layanan Orientasi 

dalam Meningkatkan Hubungan Sosial Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 10 Pekanbaru”. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Pekanbaru sebagai lokasi penelitian adalah: 

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

ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan dan konseling. 

2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas penulis mampu untuk 

menelitinya. 

3. Sepanjang pengetahuan penulis, judul tersebut belum diteliti oleh 

penelitian terdahulu. 

4. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian. 

C. Penegasan Istilah 

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, maka beberapa istilah 

yang digunakan memerlukan penjelasan yang lebih jelas agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah tersebut sebagai berikut:  
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1. Layanan Orientasi 

Layanan orientasi yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami 

lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah/madrasah dan obyek-obyek 

yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan 

memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru.
7
 

2. Hubungan Sosial 

Hubungan sosial yaitu hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. 

Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang sederhana dan terbatas, yang 

didasari oleh kebutuhan yang sederhana.
8
 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

identifikasi masalah penelitian adalah : 

a. Pelaksanaan Layanan Orientasi dalam Meningkatkan Hubungan 

Sosial Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

b. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Layanan Orientasi dalam 

Meningkatkan Hubungan Sosial Siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 10 Pekanbaru. 

c. Hubungan sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Pekanbaru. 

d. Faktor yang mempengaruhi hubungan sosial siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 
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2. Batasan Masalah 

Mengingat persoalan yang terkait dengan kajian ini seperti yang 

telah disebutkan dalam identifikasi masalah, maka penelitian ini 

difokuskan kepada pelaksanaan layanan orientasi dalam meningkatkan 

hubungan sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Relevan dengan batasan masalah diatas, masalah dalam kajian ini dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan layanan orientasi dalam meningkatkan 

hubungan sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Pekanbaru? 

b. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan orientasi dalam 

meningkatkan hubungan sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama 10 

Pekanbaru? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dibuat tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan orientasi dalam meningkatkan 

hubungan sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan 

orientasi dalam meningkatkan hubungan sosial siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatrkan gelar sarjana strata 

satu (S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling. 

b. Bagi guru Bimbingan Konseling, untuk lebih efektif dalam 

melaksanakan layanan, khususnya layanan orientasi. 

c. Untuk Jurusan Bimbingan dan Konseling dalam pengembangan ilmu. 

d. Untuk peneliti selanjutnya berguna untuk sumber atau pun rujukan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


