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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tingkat perkembangan sosial remaja berada pada cakrawala interaksi sosial 

dan pergaulan yang lebih luas, mulai memperhatikan dan mengenal berbagai 

norma pergaulan yang mungkin tidak sama dengan norma di dalam keluarganya. 

Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok yang 

didasari oleh berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu kelompok belajar. 

Sekolah memberikan pengalaman baru pada siswa agar dapat 

mengembangkan kemampuan di lingkungan sosialnya. Lingkungan berperan 

penting dalam membentuk perilaku, namun perilaku juga dapat membentuk 

lingkungan sehingga keduanya akan dapat saling mempengaruhi. Kemampuan 

keterampilan sosial siswa sangat penting, hal tersebut bisa menjadi bekal saat 

siswa memasuki pergaulan yang luas. 

Menurut Syah (2016: 132) sikap adalah gejala internal yang berdimensi 

afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons (response tendency) 

dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik 

secara positif maupun negatif. 

Menurut Durkheim (dalam Johnson, 1986 : 63) rasa solidaritas yang lebih 

mementingkan kepentingan orang lain/kepentingan bersama dari pada 

kepentingan pribadi akan menambah rasa kebersamaan dan sosial secara harmonis 

karena diantara anggotanya akan menjadi saling hormat menghormati, menjadi 

terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan sesamanya. 
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Solidaritas merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh manusia dalam 

kaitannya dengan ungkapan perasaan manusia atas rasa senasib dan 

sepenanggungan. Makna solidaritas didasarkan atas rasa kepedulian terhadap 

orang lain maupun kelompok. Rasa solidaritas yang tumbuh di dalam diri manusia 

karena adanya rasa kebersamaan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini erat 

kaitannya dengan rasa harga diri seseorang maupun harga diri kelompok. 

Dalam suatu kelompok bukanlah suatu hal yang mudah untuk membangun 

solidaritas yang utuh untuk belajar bersama. Terkadang ada rasa enggan untuk 

mengungkapkan pendapat ataupun rasa malu dan menutup diri untuk 

bersosialisasi. 

Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah 

belajar sesuatu adalah adanya peubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan 

tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) 

dan keterampilan (psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap 

(afektif). 

Dalam hal ini yang dimaksudkan belajar berarti usaha mengubah tingkah 

laku. Jadi belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang 

belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, 

tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, 

minat, watak, penyesuaian diri. 

Menurut Soedjono (1982: 51-52) sikap solidaritas dalam kelompok terdapat 

kesetia kawanan antar individu di dalam kelompoknya. Terdapat solidaritas 
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kelompok yang tinggi, apabila tiap anggota kelompok mengalami bahwa tugas 

kewajiban yang diserahi kepada masing-masing, dalam berbagai macam keadaan, 

memang dikerjakan baik sesuai yang diharapkan sebelumnya, dengan kata lain 

terdapat solidaritas yang tinggi dalam kelompok, tergantung kepercayaan anggota-

anggotanya akan kemampuan kawan-kawannya untuk melaksanakan tugas dengan 

baik. 

Gejala yang muncul pada siswa yang ada di kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 

Rembang tentang rendahnya sikap solidaritas siswa dalam kelompok belajar ada 

bermacam-macam. Terutama disaat berdiskusi dalam kelompok belajar. Adanya 

perbedaan pendapat satu sama lain yang menjadikan perdebatan dan tidak mau 

saling mengalah. Saat proses belajar mengajar berlangsung, ada siswa yang 

kurang paham tentang materi yang disampaikan oleh guru, siswa yang lain pun 

tak mau mengajari karena takut tersaingi nilai akademiknya. Siswa juga pilih-pilih 

saat berteman, antara siswa yang satu dengan siswa lainnya saling membeda-

bedakan berdasarkan grup/gengnya. Selain itu kurangnya interaksi yang baik 

antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya sehingga situasi dalam 

kelompok belajar kurang harmonis dan kurang adanya rasa kebersamaan dan 

kekeluargaan. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mamik Setyowati dalam Jurnal Studi 

Sosial dengan judul “Penerapan Metode Investigasi Kelompok Untuk 

Meningkatkan Sikap Solidaritas Sosial dan Keterampilan Komunikasi Siswa 

Kelas V SDN Selosari 2 Magetan Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018” 

menerangkan bahwa dalam penelitian tersebut peneliti berkolaboratif dengan guru 
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kelas V SDN Selosari 2 Magetan, penelitian tersebut dilaksanakan dengan 2 

siklus. Hasil yang diperoleh yaitu: penerapan investasi kelompok dapat 

meningkatkan keterampilan komunikasi dan sikap solidaritas siswa kelas V SDN 

Selosari 2. 

Durkheim (2017: 11-12) mengkaji kelompok belajar yang ideal berdasarkan 

konsep sikap solidaritas. Sikap solidaritas menunjuk pada satu keadaan hubungan 

antara individu dan atau kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral dan 

kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional 

bersama. 

Soekanto (2006: 68) menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang 

yang memiliki tujuan yang sama maka perasaan solidaritas di antara mereka juga 

akan semakin kuat dan kompak, jadi intensitas kerjasama di antara mereka juga 

lebih tinggi, dikarenakan persamaan tujuan yang ada diantara mereka. 

Sikap solidaritas dalam kelompok belajar harus didasari dengan rasa 

kebersamaan. Rasa kebersamaan bisa muncul dengan adanya kerja sama. Dalam 

suatu kelompok belajar perlu adanya kerja sama yang baik antara individu yang 

satu dengan lainnya. Selain kerja sama diperlukan juga toleransi antar individu di 

dalam kelompok. Saling memahami satu sama lain sehingga menimbulkan 

perasaan yang sama. 

Dalam usaha pencapaian tujuan sikap solidaritas yang baik dalam kelompok 

belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan (kondisi) belajar yang lebih 

kondusif. Lingkungan belajar sendiri dipengaruhi oleh berbagai komponen yang 

masing-masing akan saling mempengaruhi. 
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Menurut Ahmadi (2002: 170) dalaam kelompok belajar sikap solidaritas 

timbul karena adanya stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi 

perangsang oleh lingkungan sosial dan dan kebudayaan misalnya: keluarga, 

norma, golongan agama, dan adat istiadat. Dalam hal ini keluarga mempunyai 

peranan yang besar dalam membentuk sikap putra-putranya. Sebab keluargalah 

sebagai kelompok primer bagi anak merupaka pengaruh yang paling dominant. 

Sikap seseorang tidak selamanya tetap. Ia dapat berkembang manakala mendapat 

pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat postif dan mengesan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan 

Oktober bahwa ada beberapa siswa yang mengalami masalah solidaritas antar 

teman sekelasnya. Peneliti menemui hal tersebut di kelas X IPS 2 siswa yang 

mempunyai solidaritas kurang, maka perlu ditingkatkan dengan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Penelitian ini didukung dengan 

hasil skala penilaian yang dilakukan oleh peneliti pada pra siklus di SMA 

NEGERI 1 REMBANG  peneliti memperoleh beberapa informasi dari siswa siswi 

dan guru pembimbing di SMA NEGERI 1 REMBANG bahwa ada beberapa siswa 

yang mengalami masalah solidaritas antar teman sekelasnya. Peneliti menemui hal 

tersebut di kelas X IPS 2 siswa yang mempunyai solidaritas kurang, dengan 

indikator sebagai berikut : siswa terlalu pilih-pilih dalam berteman, kurang 

kompak dalam berdiskusi, ingin merasa unggul dan tidak mau tersaingi, 

kurangnya interaksi yang baik satu sama lain, membuat kelompok tersendiri. 

Dengan gejala dan kondisi di dalam kelas yang terjadi untuk mengatasi kurangnya 
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sikap solidaritas dalam bimbingan kelompok peneliti memiliki ide untuk 

melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama.  

Menurut Gazda 1978 (dalam Prayitno, 2008 : 309) bimbingan kelompok di 

sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk 

membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Bimbingan 

kelompok dirasa tepat karena dalam bimbingan kelompok sendiri bertujuan 

meningkatkan hubungan sosial antar anggota dan menciptakan dinamika 

kelompok. 

Menurut Romlah (2006 : 104) sosiodrama adalah permainan peranan yang 

ditunjukan untuk pemecahan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar 

manusia. Konflik-konflik sosial yang disosiodramakan adalah konflik-konflik 

yang tidak mendalam tidak menyangkut gangguan kepribadian. Sosiodrama dalam 

penelitian ini merupakan sebuah teknik pemecahan masalah yang terjadi dalam 

konteks masalah social yaitu sikap sopan santun dalam kehidupan lingkup sekolah 

dengan cara mendramakan masalah-masalah tersebut melalui sebuah drama. 

Peneliti memilih layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 

karena dalam penelitian ini indikator yang dibahas mengenai permasalahan sosial 

di antara siswa, antara lain indikatornya adalah: siswa terlalu pilih-pilih dalam 

berteman, kurang kompak dalam berdiskusi, ingin merasa unggul dan tidak mau 

tersaingi, kurangnya interaksi yang baik satu sama lain, membuat kelompok 

tersendiri. Maka dari itu teknik bermain peran seperti teknik sosiodrama 

digunakan oleh peneliti. Untuk meningkatkan rasa solidaritas siswa kelas X IPS 2 

SMA Negeri 1 Rembang diperlukan adanya layanan yang diberikan yaitu layanan 
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bimbingan kelompok dengan teknik yang diterapkan yaitu teknik sosiodrama. 

Untuk itu peneliti memilih layanan bimbingan kelompok sebagai layanan untuk 

meningkatkan sikap solidaritas siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan 

latar belakang diatas, sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

sosiodrama untuk meningkatkan sikap solidaritas dalam kelompok belajar? 

2. Apakah layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan sikap solidaritas 

dalam kelompok belajar dengan teknik sosiodrama? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Peneliti menetapkan tujuan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan latar 

belakang diatas sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

sosiodrama untuk meningkatkan sikap solidaritas dalam kelompok belajar. 

2. Menjelaskan tentang peningkatan sikap solidaritas dalam kelompok belajar 

melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dan diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberikan manfaat 

bagi ilmu pengetahuan yang ada di sekolah, khususnya oleh guru bimbingan dan 
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konseling dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

sosiodrama untuk meningkatkan sikap solidaritas dalam kelompok belajar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1.4.2.1 Manfaat Bagi Siswa 

Siswa dapat meningkatkan sikap solidaritas dalam kelompok belajar melalui 

bimbingan kelompok teknik sosiodrama. 

1.4.2.2 Manfaat Bagi Guru BK 

Sebagai bahan acuan untuk memberikan layanan dalam peningkatan sikap 

solidaritas dalam kelompok belajar melalui bimbingan kelompok teknik 

sosiodrama. 

1.4.2.3 Manfaat Kepala Sekolah 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan dan rujukan dalam 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Khususnya dalam hal 

peningkatan sikap solidaritas siswa dalam kelompok belajar melalui bimbingan 

kelompok teknik sosiodrama. 

1.4.2.4 Manfaat Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman dari hasil penelitian serta menambah 

pengetahuan melalui layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama untuk 

meningkatkan sikap solidaritas dalam kelompok belajar. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini adalah “Peningkatan Sikap 

Solidaritas dalam Kelompok Belajar Melalui Bimbingan Kelompok Teknik 
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Sosiodrama”. Maka ruang lingkup penelitian ini fokus membahas tentang Sikap 

Solidaritas dan Bimbingan Kelompok Teknik Sosiodrama. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Sikap Solidaritas 

Sikap solidaritas merupakan sikap yang dimiliki oleh manusia dalam 

kaitannya diartikan sebagai rasa kebersamaan, rasa kesatuan penting dan juga rasa 

simpati. Rasa solidaritas bisa diartikan juga sebagai ungkapan dalam sebuah 

kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. Semua itu akan menambah 

rasa kebersamaan dan sosial secara harmonis karena diantara anggota akan lebih 

saling menghormati satu sama lain. 

1.6.2 Bimbingan Kelompok dan Teknik Sosiodrama 

Bimbingan kelompok merupakan salah satu pelayanan bimbingan dan 

konseling secara berkelompok. Bimbingan kelompok merupakan proses konselor 

memberikan bantuan atau bimbingan kepada sekelompok siswa dengan 

membahas suatu topik untuk memecahkan suatu permasalahan. 

Bimbingan kelompok merupakan layanan yang dilakukan oleh peneliti 

bersama siswa kelas X IPS 2 yang mempunyai rasa solidaritas yang rendah di 

dalam kelasnya. Yaitu dengan dua siklus penelitian, masing-masing siklus 

dilakukan tiga kali pertemuan dengan membahas topik permasalahan yang 

bertujuan untuk meningkatkan sikap solidaritas dalam kelompok belajar melalui 

layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Dengan anggota kelompok 

memainkan drama yang bertemakan kerjasama, tolong menolong, saling 

memahami, dan persahabatan. 
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Sosiodrama sebagai teknik yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan 

sosiodrama menjadi cara untuk meningkatkan solidaritas siswa dengan bermain 

peran. Sosiodrama merupakan dramatisasi dari berbagai persoalan ataupun konflik 

dalam hubungan sosial. 

Siswa diharapkan dapat memerankan berbagai peran sesuai dengan tema 

tentang sikap solidaritas dalam kelompok belajar. Siswa juga diharapkan 

memberikan respon tindakan yang akan diperankan dalam sosiodrama, mampu 

memberikan kesimpulan dan penilaian kepada teman atau anggota kelompok 

lainnya. 

Layanan bimbingan kelompok diawali dengan tahap pembentukan dimana 

peneliti mengucapkan salam dan menjelaskan arti, tujuan, cara pelaksanaan, asas-

asas layanan bimbingan kelompok, permainan dan kesepakatan waktu 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Setelah tahap pembentukan selesai, 

peneliti memasuki tahap peralihan, peneliti menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk masuk pada tahap kegiatan selanjutnya, menawarkan pada 

anggota kelompok tentang topik atau masalah yang akan dibahas. Pada tahap 

kegiatan peneliti mendorong anggota memberikan tanggapan tentang topik atau 

masalah yang akan dibahas dan menerapkan teknik sosiodrama. Kemudian 

bimbingan kelompok diakhiri dengan menginformasikan kepada anggota 

kelompok untuk memberikan kesan setelah mengikuti kegiatan,meminta anggota 

kelompok untuk menyampaikan komitmennya terhadap topik atau masalah yang 

dibahas, membahas kegiatan bimbingan kelompok lanjutan dipertemuan kedua, 

memimpin doa dan mengucapkan terima kasih. 


