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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan lembaga utama yang memainkan peranan 

penting dalam mengembangkan peradaban. Maju mundurnya suatu peradaban 

tergantung pada pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengembangkan 

peradaban, namun juga memberikan pola, warna dan model terhadap 

peradaban itu sendiri dengan demikian pendidikan yang dirancang 

sedemikian rupa agar dapat memberikan pola, warna dan model yang baik 

terhadap peradaban manusia. 

Pihak sekolah terkhusus guru bimbingan konseling memiliki peran 

penting dalam membantu siswa agar mampu berinteraksi dengan baik 

terhadap lingkungannya sosialnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari 

bimbingan dan konseling yaitu membantu individu untuk menjadi manusia 

yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, 

pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat 

berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. 

Bentuk pemberian bantuan dapat dituangkan dalam program yang 

dikembangkan dalam bimbingan dan konseling pola 17 plus yang terdiri dari 

6 (enam) bidang bimbingan yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, 

bimbingan belajar, bimbingan karir, bimbingan kehidupan berkeluarga, 

bimbingan kehidupan beragama, untuk mengembangkan keenam bidang 

bimbingan tersebut, guru bimbingan konseling harus melaksanakan 10 
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(sepuluh) jenis layanan yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan 

penguasaan konten, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling 

individual, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, 

layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi dalam 

pelaksanaan ke 10 (sepuluh) jenis layanan tersebut guru pembimbing 

mempunyai 6 (enam) jenis kegiatan pendukung untuk kelancaran pelaksanaan 

layanan, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, 

kunjungan rumah, studi kepustakaan, dan alih tangan kasus. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu siswa agar 

mampu berinteraksi dengan baik terhadap lingkungannya sosialnya adalah 

dengan melaksanakan layanan penguaasaan konten. Layanan penguasaan 

konten merupakan layanan bentuan kepada individu (sendiri-sendiri ataupun 

kelompok) untuk meguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui 

kegiatan belajar. Layanan penguasaan konten membantu individu menguasai 

aspek-aspek konten tersebut secara baik dengan penguasaan konten individu 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-

masalah yang dialaminya.
1
 

 Adapun tujuan umum layanan penguasaan konten adalah dikuasainya 

suatu konten tertentu. Penguasaan konten ini perlu bagi individu atau klien 

untuk menambah wawasan dan pemahaman, pengarahan, penilaian dan sikap, 

menguasai cara-cara atau kebiasaan tertentu, untuk memenuhi kebutuhannya 

dan mengatasi masalah-masalahnya. Dengan penguasaan konten yang  
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dimaksud itu individu yang bersangkutan lebih mampu menjalani 

kehidupannya secara efektif. 

 Konten yang menjadi isi layanan penguasaan konten sangat bervariasi, 

tergantung pada kebutuhan para peserta layanan. Pada dasarnya, konten yang 

dimaksud mengacu kepada seluruh bidang pelayanan konseling, yaitu bidang 

bimbingan pribadi, sosial, kegiatan belajar, perencanaan karir, kehidupan 

berkeluarga dan beragama. Menurut Tohirin, tujuan utama bimbingan sosial 

adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial 

secara baik dengan lingkungannya.
2
 

Masalah individu itu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat 

sosial. Kadang-kadang individu mengalami kesulitan atau masalah dalam 

membina hubungan dengan individu lain atau lingkungan sosialnya. Masalah 

ini dapat timbul karena individu kurang mampu atau gagal berhubungan dan 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan 

dirinya. Kenyataan di lapangan yang bisa kita lihat bahwa tidak semua siswa 

mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan di sekolahnya, seperti 

adanya siswa yang berkelahi dengan temannya, ada siswa yang suka 

menyendiri dari teman-temannya hal ini sangatlah berdampak bagi 

perkembangan siswa baik itu perkembangan pribadi maupun sosialnya. 

Interaksi sosial adalah suatu proses dimana individu memperhatikan 

dan berespon terhadap individu lain sehingga dibalas dengan suatu tingkah 

laku tertentu. Reaksi yang timbul ini berarti bahwa individu memperhatikan 
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orang yang memberi stimulus, sehingga dengan adanya perhatian terhadap 

stimulus tersebut terjadilah suatu hubungan yang disebut sebagai interaksi 

sosial. Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial adalah 

faktor  imitasi, faktor sugesti, dan faktor identifikasi. 

Keaktifan siswa mengikuti layanan penguasaan konten bidang 

bimbingan sosial dapat membuat siswa mampu melakukan interaksi sosial 

secara baik dengan lingkungannya. Menurut Nana Sudjana, penilaian proses 

belajar mengajar terutama adalah melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses belajar-mengajar.
3
 Sehingga dengan adanya proses belajar 

mengajar dan keaktifan siswa dalam berusaha menguasai kemampuan atau 

menguasai cara-cara tertentu itulah yang pada akhirnyaakan membantu 

mengembangkan interaksi sosial siswa dengan baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa interaksi sosial 

siswa dapat dikembangkan dengan keaktifan mengikuti layanan penguasaan 

konten bidang bimbingan sosial. Keaktifan yang dimaksudkan di sini 

penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya keaktifan siswa 

dalam proses pemberian layanan akan membantu siswa dalam interaksi 

sosialnya dengan baik. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru yang terletak di jalan 

Garuda Sakti Km 3 RT 02 RW 09 Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah menetapkan bimbingan 

dan konseling sebagai suatu komponen yang sangat penting dalam sekolah 
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untuk mencapai tujuan pendidikan nasional juga membantu siswa 

berkembang secara optimal baik dari segi kepribadian, sosial, belajar, 

maupun karir di masa yang akan datang.  

Layanan bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru dilaksanakan selama satu jam pelajaran dalam satu minggu untuk 

masing-masing kelas. Guru bimbingan konseling  di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 12 Pekanbaru yang bertugas melaksanakan layanan bimbingan 

konseling berjumlah lima orang. Guru bimbingan konseling berusaha untuk 

melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang maksimal kepada 

siswanya termasuk Layanan penguasaan konten dalam bimbingan sosial 

untuk membantu siswa menghadapi masalah-masalah sosial. Berdasarkan 

pengamatan dan informasi pada tanggal 9 januari 2017 dari 5 orang guru 

bimbingan dan konseling di SMA Negeri 12 Pekanbaru, khususnya siswa 

kelas X yang telah mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan 

sosial terdapat interaksi sosial yang kurang baik, hal ini berdasarkan gejala-

gejala antara lain: 

1. Masih ada siswa yang kesulitan dalam membina persahabatan 

2. Masih ada siswa yang suka menyendiri dari teman-temannya. 

3. Masih ada siswa yang berkelahi dengan teman. 

4. Masih ada siswa yang terasing dalam aktivitas kelompok. 

5. Masih ada siswa yang kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis 

dengan guru. 

6. Masih ada siswa yang sukar menyesuaikan diri di sekolah. 
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Berdasarkan gejala-gejala yang peneliti temukan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keaktifan Mengikuti 

Layanan Penguasaan Konten Bidang Bimbingan Sosial terhadap 

Interaksi Sosial Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru”. 

B.  Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih judul di atas adalah: 

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

ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan konseling. 

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

menelitinya. 

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

C.  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu beberapa istilah penting yang dipergunakan dalam masalah 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Keaktifan Siswa 

“Keaktifan adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu”.
4
Keaktifan siswa dalam penelitian 

ini adalah segala aktivitas siswa dan ketertarikan dalam mengikuti 

layanan penguasaan konten bidang sosial, seperti siswa mendengarkan 

dengan serius, mencatat, aktif bertanya dan berani mengemukakan 

pendapat. 
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2. Layanan Penguasaan Konten 

Layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada 

individu (siswa) baik sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai 

kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar.
5
 

3. Bidang bimbingan sosial 

 

Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari 

pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang 

mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

secara baik.
6
 

4. Interaksi Sosial 

interaksi sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika 

dua orang atau lebih hadir bersama. Mereka menciptakan suatu hasil 

satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain.
7
 

D.  Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan persoalan pokok yang telah dipaparkan dalam latar 

belakang, maka persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 
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a. Pengaruh keaktifan mengikuti layanan penguasaan konten bidang 

bimbingan sosial terhadap interaksi sosial di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

b. Keaktifan siswa mengikuti layanan penguasaan konten bidang 

bimbingan sosial di Sekolah Menengah Atas 12 Pekanbaru. 

c. Pelaksanaan layanan penguasaan konten bidang bimbingan sosial 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

d. Interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan dalam kajian ini, seperti 

dikemukakan  dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis 

memfokuskan pada pengaruh keaktifan mengikuti layanan penguasaan 

konten bidang bimbingan sosial terhadap interaksi sosial siswa kelas X di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah apakah ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan 

mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan sosial terhadap 

interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru? 
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E.  Tujuan dan KegunaanPenelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara keaktifan 

mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan sosial terhadap 

interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis, sebagai salah satu persyaratan penyelesaian perkuliahan 

untuk memperoleh gelar strata satu (S1) konsentrasi Bimbingan 

Konseling Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri12 Pekanbaru serta pihak-pihak 

yang terkait, sebagai informasi untuk memecahkan permasalahan 

sesuai dengan judul di atas. 

c. Bagi Fakultas, sebagai wawasan untuk pengembangan keilmuan dan 

akademik. 

 

 

 


