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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin mampu hidup 

sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-

hari perlu melakukan interaksi dengan individu lain. Dr. W.A. Gerungan, 

Dipl. Psych. (2004:26) menyatakan bahwa manusia secara hakiki 

merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pergaulan dengan orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial merupakan hubungan 

dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara 

individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. 

Melalui interaksi sosial, masing-masing individu dapat saling 

mengenal dan menyesuaikan dengan latar belakang sosial budayanya. Pada 

proses interaksi, faktor intelektual   dan   emosi  mengambil peranan 

penting karena di dalam hidupnya individu tidak lepasdari individu lain 

dalam berperandi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang 

dimaksud interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individusatu 

dengan individu yanglain.  

Menurut Alidan Asrori dalam Gerungan  (2004: 54) Interaksi 

sosialindividu terbagi menjadi tiga  yaitu, interaksi di lingkungan keluarga, 

sekolah,dan masyarakat. 

Interaksi dilingkungan keluarga terjadi dalam bentuk hubungan antara 

1 



 
 

2 
 

anak dengan orang tua. Anak berkewajiban menghormati dan patuh kepada 

orang tua, sedangkan orangtua berkewajiban untuk memberikan pengarahan 

yang positif pada perkembangan anak. Interaksi di lingkungan keluarga 

merupakan dasar bagi perkembangan kemampuan hubungan sosial yang 

dimiliki oleh anak sebelum mereka bersosialisasi di lingkungan masyarakat 

sehingga penting bagi anak untuk mampu  melakukan interaksi secara 

positif di dalam lingkungan keluarga agar dapat bersosialisasi secara positif 

di dalam lingkungan masyarakat. 

Interaksi di lingkungan sekolah merupakan hubungan timbal balik 

yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Interaksi di lingkungan sekolah 

melibatkan hubungan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan 

siswa dengan tenaga administrasi sekolah. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa anak diharapakan mampu membina hubungan yang baik terhadap 

sesama teman, guru, serta tenaga administrasi sekolah. Kemampuan siswa 

dalam membangun hubungan sosial tersebut akan menyebabkan siswa 

merasa nyaman berada di lingkungan sekolah sehingga akan mudah 

mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. 

Interaksi di lingkungan masyarakat merupakan bentuk interaksi yang 

paling luas. Hal tersebut dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan 

lingkungan yang paling kompleks apabila dibandingkan dengan 

lingkungan keluarga dan sekolah. Di dalam masyarakat individu akan 

bergaul dengan individu lain yang memiliki bermacam-macam 

karakteristik serta latar belakang yang berbeda-beda sehingga individu 
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diharapakan mampu menyesuaikan diri dengan orang lain agar tercipta 

hubungan sosial yang positif di dalam masyarakat. 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang lebih luas daripada 

lingkungan keluarga karena di lingkungan sekolah individu akan mengenal 

individu lain yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Interaksi 

yang terjadi di lingkungan sekolah meliputi hubungan dan komuniksai yang 

terjadi antara siswa, guru dan tenaga administrasi. Interaksi antara siswa 

dengan siswa, lebih dikenal dengan istilah interaksi sosial dengan teman 

sebaya, karena anak berhadapan dengan teman yang seusia di sekolah yang 

sama. Interaksi sosial dengan teman sebaya merupakan hubungan yang 

paling sering dilakukan oleh siswa selama di lingkungan sekolah, karena 

para siswa lebih banyak melakukan komunikasi dengan siswa lain dalam 

semua kegiatan yang ada di sekolah. Di dalam lingkungan sekolah, siswa 

belajar untuk membina hubungan dengan teman- teman sekolahnya yang 

datang dari berbagai keluarga dengan status dan warna sosial yang berbeda. 

Kemampuan siswa untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya 

akan membuat siswa merasa nyaman berada di dalam lingkungan sekolah, 

mudah bergaul dengan orang lain serta mudah mendapatkan berbagai 

informasi yang diperlukan. 

Kemampuan melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya akan 

membuat siswa merasa nyaman berada  di dalam  lingkungan sekolah, 

mudah bergaul dengan orang lain serta mudah mendapatkan berbagai 

informasi yang diperlukan. Sebaliknya, apabila siswa tidak bisa melakukan 
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interaksi dengan teman sebaya maka siswa akan mengalami gangguan 

dalam melakukan hubungan sosialnya di sekolah. Hal tersebut apabila tidak 

segera diatasi akan membuat siswa lebih mengalami kesulitan untuk 

berkomuniksai dengan orang lain. Dampak lain yang dapat ditimbulkan 

yaitu siswa akan menjadi terisolir, tidak dapat berkembang, serta tidak 

mampu melakukan aktualisasi diri secara optimal. Oleh sebab itu 

kemampuan melakukan interaksi sosial sangat penting untuk dimiliki siswa. 

Menurut Wingkel, W. S dalam Zuhara (2015: 83) mengungkapkan 

sosiodrama merupakan dramatisati dari persoalan-persoalan yang dapat 

timbul dalam pergaulan dengan orang- orang lain, termasuk konflik yang 

sering dialami dalam pergaulan sosial. Berdasarkan pernyataan tersebut 

dapat dimaknai bahwa teknik sosiodrama merupakan salah satu teknik yang 

digunakan untuk memberikan layanan bimbingan kelompok di sekolah 

dengan cara memerankan perilaku yang berkaitan dengan masalah- masalah 

sosial. 

Pemilihan penggunaan teknik sosiodrama didasarkan pada alasan 

karena permasalahan yang muncul berkaitan dengan permasalahan sosial 

yang terjadi dalam lingkungan sekitar utamanya dengan lingkungan teman 

sebaya. Hal tersebut dikarenakan pada saat sosiodrama dilaksanakan, akan 

terjadi suatu komunikasi efektif antar anggota kelompok sehingga dapat 

tercipta suatu pemahaman melalui diskusi dan tanya jawab antar anggota 

kelompok sebagai suatu yang mendasari individu untuk aktif 

berkomunikasi. 
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Berdasarkan hasil pembahasan dalam kelompok tersebut maka 

anggota kelompok (siswa) dapat belajar dari pengalaman baru yang 

diperoleh dari kegiatan sosiodrama yaitu pelatihan untuk dapat melakukan 

interaksi sosial dengan teman sebaya secara mudah dan tepat. 

Menurut ibu Tatiana Trikora, S. Pd Guru BK di SMP Isen Mulang 

Palangka Raya terdapat banyak siswa, khususnya kelas VIII yang kurang 

mampu melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya di sekolah atau 

bisa dikatakan masih mengalami kesulitan melakukan interaksi dengan  

teman  sebaya. Hal tersebut di ketahui melalui banyaknya siswa yang di 

konseling karena masalah interaksi sosialnya di lingkungan sekolah, seperti 

masalah perkelahian, perbedaan pendapat, adanya grup dalam bergaul.   

Berdasarkan data diatas, peneliti berupaya memberikan proses 

bimbingan konseling dengan menerapkan teknik sosiodrama yang tentunya 

diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik.  

Mulyasa (2009) juga mengemukakan bahwa dalam teknik sosiodrama, 

siswa mempunyai kesempatan untuk menggali potensi belajar yang dimiliki 

melalui sebuah pemeranan tokoh tertentu kaitannya dalam permasalahan 

sosial. Kelebihan dari penerapan metode sosiodrama tersebut mampu 

meningkatkan keaktifan siswa,interaksi sosial,tanggung jawab,kerjasama, 

serta mampu membuat siswa menghayati materi pelejaran yang sedang 

dipelajari.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul, “PENERAPAN TEKNIK 
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SOSIODRAMA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

INTERAKSI SOSIAL SISWA DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN 

KELOMPOK DI SMP ISEN MULANG PALANGKA RAYA.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1) Bagaimanakah gambaran umum persepsi siswa tentang teknik 

sosiodrama yang diterapkan oleh guru BK dalam melaksanakan 

bimbingan kelompok di SMP Isen Mulang Palangka Raya? 

2) Bagaimanakah gambaran umum kemampuan interaksi sosial siswa 

dengan teman sebaya dalam mengikuti bimbingan kelompok di SMP Isen 

Mulang Palangka Raya? 

3) Bagaimanakah Hubungan Antara Teknik Sosiodrama dan Kemampuan 

Interaksi Sosial Siswa Dalam Mengikuti Bimbingan Kelompok di SMP 

ISEN MULANG Palangka Raya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Gambaran umum persepsi siswa tentang teknik sosiodrama yang 

diterapkan oleh guru BK dalam melaksanakan bimbingan kelompok di 

SMP Isen Mulang Palangka Raya. 

2) Gambaran umum kemampuan interaksi sosial siswa dengan teman 

sebaya dalam mengikuti bimbingan kelompok di SMP Isen Mulang  

Palangka Raya. 
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3) Apakah ada Hubungan Antara Teknik Sosiodrama dan Kemampuan 

Interaksi Sosial Siswa Dalam Mengikuti Bimbingan Kelompok di SMP 

ISEN MULANG Palangka Raya 

1.4. Pembatasan Masalah  

Untuk lebih memperjelas penelitian ini, dilakukan pembatasan 

masalah, yaitu : 

1.4.1. Penerapan Teknik sosiodrama  

1.4.2. Meningkatkan Kemampuan Interaksi sosial siswa kelas VIII di SMP 

Isen Mulang Palangka Raya. 

1.4.3. Membuktikan hubungan Penerapan Teknik sosiodrama dengan 

Meningkatkan Kemampuan Interaksi sosial siswa kelas VIII di SMP 

Isen Mulang Palangka Raya 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

 berikut :  

1.5.1.  Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang perlunya interaksi 

sosial dengan teman sebaya di sekolah.  

b. Memberikan informasi kepada guru dan guru BK, tentang 

pentingnya sosiodrama sebagai teknik bimbingan kelompok.  
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c. Memberikan masukan secara teoritis kepada kepala sekolah 

tentang pentingnya teknik sosiodrama dalam meningkatkan 

interaksi sosial dengan teman sebaya di sekolah.  

1.5.2.  Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Memberi masukan kepada siswa untuk dapat melakukan interaksi 

sosial dengan teman sebaya di sekolah secara efektif.  

b. Memberi masukan kepada guru dan guru BK tentang penerapan 

bimbingan kelompok teknik sosiodrama untuk meningkatkan 

interaksi sosial dengan teman sebaya.  

c. Memberikan masukan kepada kepala sekolah untuk memberikan 

fasilitas kepada guru dan guru BK dalam melakukan bimbingan 

 kelompok sosiodrama. 

 

1.6. Penjelasan Istilah  

Untuk menyamakan persepsi sehingga tidak terjadi kesalah pahaman 

dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan batasan istilah sebagai 

berikut: 

1.6.1.  Teknik Sosiodrama 

Sosiodrama merupakan dramatisasai dar persoalan–persoalan yang 

dapat timbul dalam pergaulan dengan orang lain, tingkat konflik- 

konflik yang dialami dalam pergaulan sosial. Menurut Wingkel, W. 

S dalam Zuhara (2015: 83)  menungkapkan Teknik sosiodrama 
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yang kaitannya dengan interaksi sosial yaitu pelaksanaan bimbingan 

kelompok_yang dilakukan dengan   peran yang digunakan untuk 

mengubah perilaku individu (siswa) yang mengalami hambatan 

dalam berinteraksi sosial dengan teman sebaya, sehingga siswa 

tersebut mampu berinteraksi sosial secara baik. 

1.6.2.  Interaksi Sosial 

Gerungan, Dipl. Psych. (2004: 26) menyatakan bahwa manusia 

secara hakiki merupakan makhluk sosial yang membutuhkan 

pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Interaksi sosial merupakan hubungan dinamis yang menyangkut 

hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan 

kelompok,dan antara kelompok dengankelompok. 

1.6.3. Siswa  

Siswa/ siswi yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa/siswi 

kelas VIII yang terdaftar aktif di sekolah tersebut pada semester 

genap di SMP Isen Mulang Palangka raya, tahun ajaran 2018/2019. 

1.6.4. SMP Isen Mulang Palangka Raya adalah sebuah Sekolah Menengah 

Pertama yang beralamat di Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo no. 50 

Palangka Raya  

1.6.5 . Ciri-Ciri Interaksi Sosial 

Menurut Tim Sosiologi (2002), ada empat ciri - ciri interaksi 

sosial, adalah 

1. Jumlah pelakunya lebih dari satu orang 
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2. Terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial 

3. Mempunyai maksud atau tujuan yang jelas 

4. Dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu 

 

 


