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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam masyarakat modern dewasa ini telah menjadi wacana 

publik. Tidak demikian dengan masyarakat yang masih sederhana atau 

tradisional. Pendidikan formal, informal dan non-formal merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dengan kehidupan keseharian masyarakat. Dengan demikian, 

masyarakat tersebut dapat dipertahankan baik dalam keluarga maupun dalam 

lingkungan etnis masyarakat sekitar. Pendidikan dalam bentuknya yang 

sederhana merupakan bagian dari struktur kehidupan masyarakat. Tanpa 

pendidikan masyarakat sederhana tidak dapat melanjutkan kehidupannya karena 

melalui proses pendidikanlah para anggotanya diikat oleh kesepakatan-

kesepakatan dalam adat istiadat yang diturunkan.  

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem  pendidikan 

nasional pasal 1, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan,  pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.  
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Usaha sadar dimaksudkan dengan guru dan siswa menjalani proses 

pembelajaran karena kebutuhannya sebagai manusia yang harus memiliki 

pengetahuan dan ilmu untuk bekal menjalani kehidupannya kelak, bukan untuk 

sebatas prestasi dilingkup sekolah dan formalitas sekolah. Terencana 

dimaksudkan pada pengelolaan yang dilakukan oleh fasilitator (guru) dalam 

mengemas proses pembelajaran yang dialami siswa. Perencanaan yang matang 

dan isi dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, terutama dalam menanamkan 

nilai-nilai kehidupan yang kelak menjadi prinsip hidupnya seperti kejujuran, 

kebersamaan, gotong royong, tolong menolong, dan sikap-sikap hidup lainnya 

yang dapat bermanfaat kelak dalam kehidupan bersama orang lain. 

Dalam proses belajar mengedepankan nilai-nilai kehidupan yang akan 

bermanfaat bagi seorang siswa sehingga ia menjadi siswa yang tidak hanya 

mampu dalam ranah kognitif, tetapi juga mampu dalam bersosialisasi. Dalam 

suasana kebersamaan dengan teman sebaya, seorang siswa mampu membangun 

pengertiannya mengenai suatu bangunan logika sederhana dengan ide dari teman 

yang lain. Dalam menyelesaikan permasalahan yang disajikan, siswa cenderung 

lebih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara 

yang lebih kreatif. 

Suasana belajar siswa kelas IV B SD Negeri Bratan 1 Surakarta sangat 

dinamis. Hubungan antarsiswa yang terbangun memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan kelas lain meskipun pada dasarnya setiap kelas memiliki 

karakter yang berbeda karena diisi oleh siswa yang berbeda. Dinamika kelas ini 



3 

 

terlihat pada siswa yang cenderung aktif belajar dan aktif bermain dikelas. Siswa 

yang aktif belajar cenderung berkelompok dengan teman yang memiliki 

kesenangan yang sama. Dalam analisis sosiometri, kelompok demikian sangat 

memungkinkan terbentuknya pola hubungan sosial antarsiswa berjenis klik. 

Namun pada kenyataannya, hubungan yang dibangun siswa dapat menyatu 

dengan kecenderungan kelompok lain. siswa-siswa ini menjadi mudah diterima 

teman sekelas karena kemampuan akademiknya bagus.  

Pada siswa yang cenderung aktif bermain, siswa  ini malas untuk 

bergabung bersama teman pada saat proses belajar di kelas. Ia memilih untuk 

menyendiri dan susah untuk bergabung dengan teman kecuali dalam hal bermain. 

Siswa ini merasa bisa mengerjakan apapun hasilnya. Siswa yang memiliki 

karakter seperti ini cukup menjadi pusat perhatian siswa lain dalam hal tertentu, 

misalkan dalam hal keterampilan. Namun sering pula menjadi pusat masalah 

(biang onar di kelas). Sedangkan pada siswa lain, kecenderungan hubungan 

sosial antarsiswa tergantung pada situasi belajar. Keberagaman hubungan sosial 

dikelas yang dikelola dengan baik oleh guru dapat berefek positif pada siswa, 

terutama pada upaya meningkatkan hasil belajar siswa.  

Dari hasil belajar siswa kelas IV B SD Negeri Bratan 1 Surakarta, dapat 

dikatakan bahwa siswa kelas tersebut memiliki prestasi akademik yang bisa 

dikatakan bagus. Dengan dinamika hubungan sosial antarsiswa dikelas yang 

demikian tinggi, namun hasil belajar siswa dapat dibanggakan. Seluruh siswa 

dapat memenuhi KKM yang telah ditentukan sekolah.  
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Anak mengalami proses belajar diberbagai lingkungan, baik lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam proses belajarnya, anak melakukan 

interaksi dengan orang lain sehingga membentuk hubungan sosial. Berbeda 

lingkungan maka berbeda pula kondisi yang mendukung anak untuk dapat 

belajar dengan optimal. Hubungan sosial anak di lingkungan keluarga dapat 

mendukung proses belajar anak dengan bimbingan anggota keluarga yang lain. 

bimbingan orang tua dan saudara-saudaranya dapat mendukung proses belajar 

anak. Begitu pula dilingkungan masyarakat, terutama teman bermain yang 

sebaya dapat menopang proses belajar anak. Namun lingkungan bermain anak 

belum tentu kondusif untuk mendukung proses belajar anak karena beragamnya  

latar belakang teman sepermainannya. Situasi yang memungkinkan untuk anak 

dapat berinteraksi dengan teman-temannya dalam suasana yang kondusif adalah 

di sekolah. Hubungan sosial yang ideal dapat dibangun disekolah dengan 

bimbingan guru. Hubungan sosial antarsiswa yang ideal adalah hubungan 

antarsiswa yang dapat mendukung proses belajar siswa baik ketika proses 

pembelajaran maupun diluar proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, 

hubungan sosial antarsiswa dapat dibangun dan dipantau oleh guru melalui 

metode pembelajaran yang kooperatif sehingga memungkinkan siswa melakukan 

interaksi dengan teman di kelas.  

Hubungan sosial antarsiswa diluar proses pembelajaran dapat diamati dari 

teman bermain anak ketika jam istirahat. Kemungkinan akan terjadi perbedaan 

teman bergaul selama proses pembelajaran dan di luar kelas. Hal ini terjadi 
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karena adanya perbedaan kecenderungan anak dalam menentukan teman 

bermain. Anak yang cenderung aktif bermain akan bersama anak yang memiliki 

kecenderungan sama dengannya ketika diluar proses pembelajaran. Begitu pula 

anak yang cenderung diam, akan bermain dengan anak yang memiliki 

kecenderungan yang sama atau bahkan menyendiri. Pembentukan kelompok 

anak-anak harus diperhatikan guru agar guru dapat memetakan hubungan sosial 

anak didiknya dan mengarahkan hubungan sosial antarsiswa yang ada pada hal 

yang positif. 

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kecenderungan berhubungan 

dengan manusia lain sehingga terbentuk kelompok. Dalam sebuah kelompok 

tentu terdapat unsur yang tidak dapat hilang, bahkan menjadi karakteristik khas 

dari kelompok. Unsur tersebut yaitu adanya interaksi.  

Kalau kita membicarakan interaksi, maka kita dapat mengemukakan 

bahwa dua orang dapat berinteraksi, sehingga membentuk suatu kelompok, 

tetapi juga tidak dapat atau belum dapat mengatakannya berinteraksi. 

Misalnya, dua individu A dan B. A tertarik atau melihat B, sehingga A 

terpengaruh B, tetapi B belum tentu terpengaruh A. dalam hal ini, hanya A 

yang terpengaruh oleh B, sedangkan B belum tentu terpengaruh oleh A. 

keadaan yang demikian belum dapat dikatakan ada interaksi antara A dan B. 

setelah terpengaruh oleh A, sehingga mereka saling berkenalan dan saling 

berbicara, barulah kita dapat mengatakan mereka saling berinteraksi dan 

kemudian terjadilah suatu kelompok yang terdiri atas dua orang, yaitu A dan 

B (Shaw, 1979 dalam Bimo Walgito 2008:9). 
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Untuk mengkaji lebih dalam mengenai interaksi antarpersonal siswa 

dalam kelompok belajar, kita mengenal sosiometri. Metode yang dikemukakan 

oleh Moreno, bertujuan untuk meneliti hubungan antaranggota kelompok dalam 

suatu kelompok. Sosiometri juga dapat digunakan untuk mengetahui popularitas 

seseorang dalam kelompok, menyelidiki kesukaran seseorang terhadap teman 

sekelompoknya, baik dalam pekerjaan, sekolah maupun teman bermain, 

menyelidiki ketidaksukaan terhadap teman sekelompoknya.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Setelah mengemukakan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang 

akan dibahas sebagai berikut: 

1. Hubungan sosial antarsiswa di kelas IV B tersebar. 

2. Siswa popular menjadi pusat pertemanan sehingga situasi sosial dikelas 

menjadi tidak merata. 

3. Popularitas seorang siswa dan kelompok-kelompok yang ada dalam hubungan 

sosial antarsiswa dikelas dalam proses upaya mengelola untuk meningkatkan 

prestasi belajar seluruh siswa dikelas. 
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C. Pembatasan masalah 

Agar masalah diatas dapat dikaji secara lebih mendalam maka perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan dalam rangka mengetahui hubungan sosial antarsiswa 

dikelas dengan metode sosiometri. 

2. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai korelasi antara hubungan sosial 

antarsiswa dikelas dengan prestasi belajar siswa kelas IV B SD Negeri 

Bratan 1 Surakarta. 

 

D. Perumusan masalah 

Dari latar belakang tersebut, penulis memfokuskan penelitian yang 

dituangkan dalam rumusan masalah adakah korelasi antara hubungan sosial 

antarsiswa di kelas dengan prestasi belajar siswa kelas IV B SD Negeri Bratan 1 

Surakarta?. 

 

E. Tujuan penelitian 

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah 

yang telah disusun, maka penelitian ini bertujuan untuk memndeskripsikan 

korelasi antara hubungan sosial antarsiswa dikelas dengan prestasi siswa kelas IV 

SD Negeri Bratan 1 Surakarta. 
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F. Manfaat penelitian 

Penulis mengharapkan penelitian yang dilaksanakan akan memberikan 

manfaat antara lain: 

1. Peneliti 

a. Menambah wawasan mengenai interaksi antarpersonal siswa. 

b. Menjadi pengalaman secara langsung mengolah data angket 

sosiometri. 

c. Terpenuhinya salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 

PGSD FKIP UMS. 

2. Guru 

a. Memahami hubungan sosial antarsiswa kelas IV B SD Negeri Bratan 1 

Surakarta. 

b. Merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi hubungan antarsiswa dikelas. 

3. Siswa 

a. Bersosialisasi dengan semua teman sekelas. 

b. Memanfaatkan hubungan antarpersonal dengan teman sekelas untuk 

meningkatkan prestasi dengan belajar bersama. 

c. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan sehari-hari. 

4. SD Negeri Bratan 1 surakarta 

Menjadi referensi dalam mengenal lebih dalam siswa untuk mengelola 

kelas terutama dipertengahan tahun ajaran baru.  
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5. Mahasiswa PGSD UMS 

a. Menjadi referensi dalam mata kuliah Bimbingan Konseling. 

b. Menjadi inspirasi melanjutkan penelitian guna penyempurnaan 

6. Pembaca  

Menambah khasanah pengetahuan tentang korelasi kedudukan sosial 

siswa dalam kelas dengan prestasi belajar. 

 


