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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Kerangka Teoritis 

1. Keaktifan 

Keaktifan adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Adapun indikator-indikator 

keaktifan siswa dalam penelitian ini adalah:  

a. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, 

b. Terlibat dalam pemecahan masalah, 

c. Bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami 

persoalan yang dihadapinya, 

d. Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah, 

e. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru, 

f. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya, 

g. Melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis, 

h. Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah 

diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang 

dihadapinya.
8
 

 

2. Layanan Penguasaan Konten bidang bimbingan sosial 

a. Pengertian dan tujuanlayanan penguasaan konten 

Layanan penguasaan konten yaitu layanan yang membantu siswa 

menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang 

berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat.
9
 

Menurut Prayitno (dalam Tohirin) layanan penguasaan konten 

merupakan layanan bantuan kepada individu (sendiri-sendiri ataupun 

                                                           
8
Nana Sudjana, Penilaian  Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm. 61 
9
Hamdani, Bimbingan dan Penyuluhan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),  hlm. 116 

10 
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kelompok) untuk mengatasi kemampuan atau kompetensi tertentu melalui 

kegiatan belajar.
10

Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu 

merupakan suatu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta dan data, 

konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap dan 

tindakan yang terkait di dalamnya. Dengan penguasaan konten, individu 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-

masalah yang dialaminya.
11

 

Dalam perkembangan dan kehidupannya setiap siswa perlu 

menguasai berbagai kemampuan atau kompetensi. Dengan kemampuan 

atau kompetensi itulah siswa hidup dan berkembang. Dengan perkataan 

lain kepemilikan atau kompetensi tertentu oleh siswa harus melalui proses 

belajar sehingga perlu untuk selalu belajar dan belajar. 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

layanan penguasaan konten adalah layanan bantuan yang diberikan kepada 

individu (siswa) baik secara individual maupun kelompok dalam 

membantu siswa menguasai konten dan mengembangkan sikap dan 

kebiasaan baik yang berguna bagi kehidupan di sekolah, keluarga, 

masyarakat serta mampu untuk memahami masalah yang dihadapinya 

sehingga dapat mengatasi masalah tersebut dan menjalani kehidupan 

secara efektif. 

                                                           
10

Tohirin, Op.Cit, hlm. 158 
11

Prayitno, Layanan Penguasaan Konten, (Padang: UNP, 2004), hlm. 2 
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Tujuan layanan penguasaan konten ada dua yakni umum dan 

khusus. 

1) Tujuan umum 

 Tujuan umum layanan penguasaan konten ialah dikuasainya suatu 

konten tertentu. Penguasaan konten ini perlu bagi individu atau klien 

untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian 

dan sikap, menguasai cara-cara atau kebiasaan tertentu, untuk 

memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalahnya. Dengan 

penguasaan konten yang dimaksud ini individu yang bersangkutan 

lebih mampu menjalani kehidupannya secara efektif (effective daily 

living). 

2) Tujuan khusus 

 Tujuan khusus layanan penguasaan konten dapat dilihat pertama 

dari kepentingan individu atau klien mempelajarinya, dan kedua isi 

konten itu sendiri. Tujuan khusus layanan penguasaan konten terkait 

dengan fungsi-fungsi konseling: 

1) Fungsi pemahaman, menyangkut konten-konten yang isinya 

merupakan berbagai hal yang perlu dipahami. Dalam hal ini 

seluruh aspek konten (yaitu fakta, data, proses, hokum, aturan, 

nilai, dan bahkan aspek yang menyangkut persepsi, afeksi, sikap, 

dan tindakan) memerlukan pemahaman yang memadai. 

2) Fungsi pencegahan, dapat menjadi muatan layanan penguasaan 

konten apabila kontennya memang terarah kepada terhindarnya 

individu atau klien mengalami masalah tertentu. 

3) Fungsi pengentasan, layanan penguasaan konten bertujuan untuk 

mengentaskan atau mengatasi masalah yang sedang dialami siswa. 

4) Fungsi pengembangan dan pemeliharaan, layanan penguasaan 

konten bertujuan mengembangkan potensi diri individu (siswa) 
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sekaligus memelihara potensi-potensi yang telah berkembang pada 

diri siswa. 

5) Fungsi advokasi, layanan penguasaan konten bertjuan individu 

(siswa) mendapat pembelaan ataupun membela diri sendiri 

terhadap ancaman ataupun pelanggaran atas hak-haknya. Dalam 

penyelenggaraan layanan penguasaan konten konselor perlu 

menekankan secara jelas dan spesifik mengenai fungsi-fungsi 

konseling mana yang menjadi arah layanan dengan konten 

khususnya yang menjadi fokus kegiatannya.
12

 

 

b. Pengertian dan tujuanbimbingan sosial 

  Bidang bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan BK yang 

membantu peserta didik/ sasaran layanan dalam memahami dan menilai 

serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat, efektif, 

dan berkarakter cerdas dengan teman sebaya, anggota keluarga dan warga 

lingkungan sosial yang lebih luas.
13

 

  Menurut Tohirin makna bimbingan sosial adalah suatu bimbingan 

atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat 

mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan secara baik.
14

 

  Menurut Riswani bimbingan sosial adalah suatu proses pemberian 

bantuan dari konselor kepada peserta didik/konseli untuk 

memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial 

secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi 

masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan 

diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan 

sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan 

dalam kehidupannya.
15

 

 Tujuan utama pelayanan bimbingan sosial adalah agar individu 

yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan 

                                                           
12

Prayitno, Op.Cit, hlm. 2-4 
13

Suhertina, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir 

Sumatra, 2014), hlm. 116 
14

Tohirin, Op.Cit, hlm. 127 
15

Riswani, Layanan Bimbingan & Konseling Dalam Kurikulum 2013, (Pekanbaru: CV 

Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm. 68 
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lingkungannya. Relevan dengan makna diatas, Surya menyatakan bahwa 

bimbingan sosial merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu 

individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam 

masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri secara baik 

dan wajar dalam lingkungan sosialnya.
16

 

c. Materi Layanan Penguasaan Konten Bidang Bimbingan Sosial 

Konten yang merupakan isi layanan ini dapat merupakan satu unit 

materi yang menjadi pokok bahasan atau materi latihan yang 

dikembangkan oleh pembimbing atau konselor dan diikuti oleh sejumlah 

siswa. Isi layanan penguasaan konten dapat mencakup:  

1. Pengembangan kehidupan pribadi 

2. Pengembangan kemampuan hubungan sosial 

3. Pengembangan kegiatan belajar 

4. Pengembangan dan perencanaan karir 

5. Pengembangan kehidupan berkeluarga 

6. Pengembangan kehidupan beragama
17

 

Tohirin menyatakan bahwa materi yang diberikan dalam layanan 

penguasaan konten bidang sosial adalah materi yang berhubungan dengan 

lingkungan sosial siswa misalnya: kesulitan dalam persahabatan, kesulitan 

dalam mencari teman, merasa terasing dalam aktifitas kelompok, kesulitan 

memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok, kesulitan 

                                                           
16

Tohirin, Op.Cit, hlm. 128 
17

Tohirin, Loc. Cit. 
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mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga, dan kesulitan 

dalam menghadapi situasi sosial yang baru. 

  Selain problem di atas aspek-aspek sosial yang memerlukan 

layanan bimbingan sosial adalah kemampuan individu melakukan 

sosialisasi dengan lingkungannya, kemampuan individu melakukan 

adaptasi, dan kemampuan individu melakukan hubungan sosial 

(interaksi sosial) dengan lingkungannya baik lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat.
18

 

Adapun pokok-pokok materi bidang bimbingan sosial sebagai berikut: 

1. Pemantapan kemampuan berkomunikasi, baik melalui ragam lisan 

maupun tulisan secara efektif. 

2. Pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan pendapat serta 

beragumentasi secara dinamis, kreatif dan produktif. 

3. Pemantapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik 

dirumah, di sekolah, maupun di masyarakat luas dengan menjunjung 

tinggi tata karma, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, hokum, 

ilmu, dan kebiasaan yang berlaku. 

4. Pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif dengan 

teman sebaya, baik di sekolah yang sama, di sekolah yang lain, di luar 

sekolah, maupun di masyarakat pada umumnya. 

5. Pemantapan pemahaman kondisi dan peraturan sekolah serta upaya 

pelaksanaannya secara dinamis dan bertanggung jawab. 

6. Orientasi tentang hidup berkeluarga.
19

 

 

d. Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten Bidang Bimbingan Sosial 

Pelaksanaan layanan penguasaan konten menempuh tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1) Perencanaan, mencakup kegiatan: 

a) Menetapkan subjek atau peserta layanan 

b) Menetapkan dan menyiapkan konten  

c) Menetapkan proses atau langkah-langkah layanan 

d)  Menetapkan dan menyiapkan fasilitas layanan 

e)  Menyiapkan kelengkapan administrasi. 

 

 

                                                           
18

Tohirin, Loc. Cit. 
19

Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: 

Rineka Cipta. 2008), hlm. 55 
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2) Pelaksanaan yang mencakup kegiatan: 

a) Melaksanakan kegiatan layanan melalui pengorganisasian proses 

pembelajaran penguasaan konten,  

b) Mengimplementasikan high touch dan high tech dalam proses 

pembelajaran 

3) Evaluasi yang mencakup kegiatan: 

a) Menetapkan materi evaluasi 

b) Menetapkan prosedur evaluasi 

c) Menyusun instrument evaluasi 

d) Mengaplikasikan instrument evaluasi 

e) Mengolah hasil aplikasi instrument 

4) Analisis hasil evaluasi mencakup kegiatan: 

a) Menetapkan standar evaluasi  

b) Melakukan analisis 

c) Menafsirkan hasil evaluasi 

5) Tindak lanjut mencakup kegiatan: 

a) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut,  

b) Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada peserta layanan 

dan pihak-pihak terkait 

c) Melaksanakan rencana tindak lanjut 

6) Pelaporan yang mencakup kegiatan: 

a) menyusun laporan pelaksanaan layanan penguasaan konten  

b) menyampaikan laporan kepada pihak terkait 

c) mendokumentasikan laporan layanan.
20

 

 

3. Interaksi Sosial 

a. Pengertian 

 Interaksi sosial ialah hubungan antara individu satu dengan 

individu yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain 

atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal 

balik.
21

 

   Bonner dalam buku “Social Psychologi” memberikan rumusan 

sebagai berikut:  

                                                           
20

Tohirin. Op Cit, hlm. 160-163  
21

Bimo Walgito, Psikilogi Sosial, (Yogyakarta: Andi, 2004),  hlm. 65 
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  Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih 

individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, 

mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau 

sebaliknya.
22

 

  Menurut Shaw yang dikutip oleh Mohammad Ali bahwa interaksi 

sosial adalah suatu pertukaran antarpribadi yang masing-masing orang 

menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka, dan 

masing-masing perilaku mempengaruhi satu sama lain.
23

 

b. Syarat-syarat Interaksi Sosial 

  Dalam proses sosial, baru dapat dikatakan terjadi interaksi sosial, 

apabila telah memenuhi syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Kontak Sosial 

   Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih, 

melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan 

tujuan masing-masing dalam kehidupan mereka. 

2) Komunikasi 

   Komunikasi dalam kontak sosial merupakan proses dimana tiap 

pihak menggunakan simbol-simbol dengan cara-cara tersendiri. 

Dalam proses ini seolah-seolah memungkinkan terjadinya penyebaran 

                                                           
22

Soelaiman Joesoef  dan  Noer Abijono, Pengantar Psychologi Sosial, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 2002), hlm. 57 
23

Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), hlm. 87 
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pengalaman informasi antar individu atau kelompok. Dalam 

komunikasi ini akan terjadi aktivitas yang bersifat verbal maupun 

tindakan-tindakan.
24

 

c. Jenis-jenis Interaksi Sosial 

  Dalam setiap interaksi senantiasa di dalamnya mengimplikasikan 

adanya komunikasi antar pribadi, demikian pula sebaliknya, setiap 

komunikasi antar pribadi senantiasa mengandung interaksi dan sangat 

sulit untuk memisahkan antara keduanya. 

 Ada tiga jenis interaksi sosial yaitu, interaksi verbal, fisik, dan 

emosional. 

1) Interaksi verbal terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan 

kontak satu sama lain dengan alat-alat artikulasi prosesnya terjadi 

dalam bentuk saling tukar percakapan satu sama lain. 

2) Interaksi fisik terjadi manakala dua orang atau lebih melakukan 

kontak dengan menggunakan bahasa-bahasa tubuh. Misalnya ekspresi 

wajah, posisi tubuh, gerak-gerik tubuh, dan kontak mata. 

3) Interaksi emosional terjadi manakala individu melakukan kontak satu 

sama lain dengan melakukan curahan perasaan. Misalnya, 

mengeluarkan air mata sebagai tanda sedih, haru, atau bahkan terlalu 

bahagia.
25

 

 

d. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

    Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial dapat dibagi menjadi lima 

bentuk, yaitu sebagai berikut: 

 

                                                           
24

Abdul Syani, Sosiologi Skematika,Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

hlm. 154 
25

Moh.Ali & Moh. Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2004), hlm. 88 
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1) Kerja sama 

   Kerja sama dapat diartikan sebagai bentuk interaksi sosial ketika 

tujuan anggota kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan 

anggota yang lain atau tujuan kelompok secara keseluruhan sehingga 

setiap individu hanya dapat mencapai tujuan apabila individu lain 

mencapai tujuan. 

2)  Persaingan 

    Persaingan adalah bentuk interaksi sosial ketika seseorang 

individu dapat mencapai tujuan sehingga individu lain akan 

terpengaruh dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

3) Pertentangan 

   Pertentangan merupakan suatu bentuk interaksi sosial ketika 

individu atau kelompok dapat mencapai tujuan sehingga individu atau 

kelompok lain akan hancur. 

4) Akomodasi 

 Akomodasi dapat diartikan sebagai usaha-usaha individu untuk 

meredakan suatu pertentangan atau ketegangan, yaitu usaha-usaha 

untuk mencapai kestabilan. 

5) Asimilasi 

   Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf kelanjutan, yang 

ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang 

terdapat diantara individu atau kelompok dan juga merupakan suatu 
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usaha-usaha untuk mempertinggi suatu kesatuan tindakan, sikap dan 

proses mental dengan memperhatikan dan tujuan bersama.
26

 

   Sedangkan menurut Yesmil Anwar dan Adang bentuk-bentuk 

interaksi sosial menurut jumlah pelakunya dapat dibedakan menjadi tiga 

bentuk, antara lain: 

1) Interaksi antara individu dan individu 

 Individu yang satu memberikan pengaruh, rangsangan/ stimulus 

kepada individu lainnya.Wujud interaksi bisa terjadi dalam berjabat 

tangan, saling menegur, bercakap-cakap atau mungkin bertengkar. 

2) Interaksi antara individu dan kelompok 

 Bentuk interaksi antara individu dengan kelompok, dapat 

dicontohkan seperti seorang ustad yang sedang berpidato di depan 

orang banyak. Bentuk semacam ini menunjukkan bahwa kepentingan 

individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. 

3) Interaksi antara kelompok dengan kelompok  

 Bentuk interaksi ini berhubungan dengan kepentingan individu 

dalam kelompok lain. Contohnya seperti, satu kesebelasan sepak bola 

bertanding dalam melawan tim kesebelasan yang lain. 

                                                           
26

Luluk Khurotul Aini & Mochammad Nursalim,Penerapan Bimbingan Kelompok 

dengan Teknik Sosiodrama untuk Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial di Lingkungan 

Sekolah, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Vol.13 No.1 Juli 2012, Dari world Wide 

Web:http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact

=8&ved=0ahUKEwifvZFX17FRAHUBP18KHEP2AYE4CHAWCFAWBW&url=http%3A%2F%2

Fejournal.unesa.ac.id%2Farticle%2F8305%2F75%2Farticle.pdf&usg=AFQjCNG4WJ6S5XUHK

QOVIPMF8Z7OZB6A&SIG2=OC-X3VQRXN-8NO2OWKZSCQ&BVM=BV143423383,d.c21, 

hlm. 87, Diakses pada 3 Juni pukul 20.00 WIB 
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   Adapun bentuk-bentuk interaksi menurut proses terjadinya 

menurut Yesmil Anwar dan Adang, dapat digolongkan menjadi beberapa 

golongan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Imitasi 

  Imitasi merupakan pembentukan nilai dengan melalui meniru cara-

cara orang lain 

2) Identifikasi 

  Identifikasi adalah menirukan dirinya menjadi sama dengan orang 

yang ditirunya. 

3) Sugesti 

  Sugesti dapat diberikan dari seorang individu kepada 

kelompok.Kelompok kepada seorang individu. 

4) Motivasi 

  Motivasi juga dapat diberikan dari seorang individu kepada 

kelompok. 

5) Simpati 

  Perasaan simpati itu juga bisa disampaikan kepada seseorang atau 

kelompok orang atau suatu lembaga formal pada saat-saat khusus. 

6) Empati 

  Sikap empati itu dibarengi perasaan organisme tubuh yang sangat 

dalam.
27

 

 

e. Ciri-ciri Interaksi Sosial. 

Charles P. Loomis mencantumkan ciri penting dari interaksi sosial, 

yaitu: 

1)   Jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih. 

2)  Adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-

simbol. 

3)  Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan 

akan datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang 

berlangsung. 

                                                           
27

Yesmil Anwar & Adang, Sosiologi untuk Universitas, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2013), hlm. 194 
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4) Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama 

dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Apabila interaksi 

sosial itu diulang menurut pola yang sama dan bertahan untuk waktu 

yang lama, maka akan terwujud hubungan sosial (social relation).
28

 

f. Faktor-faktor yang Mendasari Berlangsungnya Interaksi Sosial 

   Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial 

adalah: 

1. Faktor Imitasi 

   Faktor imitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam 

proses interaksi sosial. Salah satu segi positif dari faktor imitasi 

bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-

kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. 

2. Faktor Sugesti 

 Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi 

suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya 

sendiri yang kemudian diterima oleh pihak lain, proses sugesti 

terjadi apabila orang yang memberikan pandangan adalah orang 

yang berwibawa. 

3. Faktor Identifikasi 

   Identifikasi merupakan kecendrungan atau keinginan dalam 

diri individu untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi 

                                                           
28

Soerjono Soekanto,  Struktur dan Proses Sosial, Jakarta: Rajawali, hlm. 113-114 
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bersifat lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian 

seseorang dapat terbentuk atas dasar proses identifikasi. 

4. Faktor Simpati 

 Faktor simpati merupakan suatu proses di mana seseorang 

merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses simpati ini 

perasaan sangat memegang perasaan yang sangat penting. 

Walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk 

memahami pihak yang lain dan untuk bekerja sama dengan pihak 

tersebut.
29

 

4. Pengaruh Keaktifan Mengikuti Layanan Penguasaan Konten Bidang 

Bimbingan Sosial terhadap Interaksi Sosial 

  Layanan penguasaan konten bidang bimbingan sosial merupakan suatu 

layanan yang sangat penting dalam memberikan wawasan, pemahaman, 

pengarahan, penilaian dan sikap, menguasai cara-cara atau kebiasaan tertentu 

yang berguna dalam perkembangan sosialnya, khususnya dalam membina 

pribadi yang mampu berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Sesuai 

dengan pendapat Tohirin bahwa tujuan utama bimbingan sosial adalah agar 

individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik 

dengan lingkungannya.
30

 

  Keaktifan siswa mengikuti layanan penguasaan konten bidang 

bimbingan sosial juga bertujuan salah satunya adalah agar siswa dapat 

berinteraksi secara baik dengan lingkungannya. Dengan aktifnya siswa 
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mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan sosial maka akan 

dapat menambah pemahaman kepada siswa tentang cara-cara membina 

interaksi atau hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungan sosialnya, 

sehingga siswa dapat memahami dan menerapkan cara-cara atau kebiasaan 

tersebut dapat digunakannya sebagai acuan dalam bersikap serta bertingkah 

laku dalam kehidupannya sehari-hari. 

B. Penelitian Relevan 

  Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pingkan Lilis Setiawati, mahasiswa 

jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

SUSKA RIAU pada tahun 2012 meneliti dengan judul: Pelaksanaan 

layanan informasi tentang interaksi sosial di kelas X SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan layanan informasi tentang interaksi sosial berada pada 

kategori “cukup baik” yang diketahui dari hasil yaitu sebesar 67,37% 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili, Mahasiswa jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

SUSKA RIAU pada tahun 2012 meneliti dengan judul: Peranan Guru 

kelas dalam meningkatkan interaksi sosial siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah dasar Negeri 8 Sungai Jalau Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar. Kesimpulan dari penelitian tersebut 

cukup maksimal secara kuantitatif presentase 72,08%. 
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3.  Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hardianti, mahasiswa jurusan 

Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA 

RIAU pada tahun 2015 meneliti dengan judul: Hubungan Keaktifan 

Mengikuti Layanan Penguasaan Konten Bidang Bimbingan Belajar 

dengan Minat Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 

Pekanbaru. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa diketahui rxy 

=0,723.maka hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara keaktifan mengikuti layanan penguasaan konten 

bidang bimbingan belajar dengan minat belajar siswa Sekolah 

Menengah Pertama 4 Pekanbaru. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan 

dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan 

agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran penulis sekaligus untuk 

memudahkan penelitian. Konsep operasional digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian. 

Konsep kajian ini berkenaan dengan pengaruh keaktifan mengikuti 

layanan penguasaan konten bidang bimbingan sosial terhadap interaksi sosial. 

1. Keaktifan Siswa Mengikuti Layanan Penguasaan Konten Bidang 

Bimbingan Sosial (Independent variable) 

Adapun keaktifan dalam mengikuti layanan penguasaan konten 

bidang bimbingan sosial dikatakan baik, apabila memenuhi indikator 

sebagai berikut: 
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a. Siswa tepat waktu dalam menghadiri layanan penguasaan konten. 

b. Siswa memperhatikan dan mencatat penjelasan guru ketika layanan 

penguasaan konten dilaksanakan. 

c. Siswa lebih banyak mencari informasi. 

d. Siswa mengajukan pertanyaan jika tidak memahami penjelasan guru 

bimbingan koseling. 

e. Siswa bekerjasama dengan teman dalam mengikuti layanan 

penguasaan konten. 

f. Siswa mengemukakan pendapat terhadap penjelasan yang 

disampaikan guru bimbingan konseling. 

g. Siswa melakukan perbaikan terhadap masalah-masalah belajar yang 

ditemui. 

h. Siswa menghubungkan materi layanan dengan persoalan diri. 

2. Interaksi Sosial (Dependent Variable) 

Dalam usahanya untuk mencapai interaksi sosial dengan 

lingkungan, terkadang tanpa mengalami hambatan sehingga akan muncul 

sikap perilaku yang positif. Adapun indikator interaksi sosial siswa 

sebagai berikut: 

a. Siswa menyapa guru ketika bertemu. 

b. Siswa suka berteman. 

c. Siswa mampu membina persahabatan. 

d. Siswa mampu menyesuaikan diri dalam kegiatan kelompok. 

e. Siswa mampu mewujudkan hubungan yang harmonis dengan guru. 
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f. Siswa aktif dalam kegiatan yang diadakan sekolah. 

g. Siswa dapat membina hubungan baik dengan orang lain. 

h. Siswa dapat memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

 Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah keaktifan 

mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan sosial terhadap 

interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru 

berbeda-beda. 

2. Hipotesis 

Ha:  Ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan mengikuti layanan 

penguasaan konten bidang bimbingan sosial terhadap interaksi sosial 

siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan mengikuti 

layanan penguasaan konten bidang bimbingan sosial terhadap 

interaksi sosial siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

 

 


