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 BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang   

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar untuk 

pengembangan kepribadian yang berl angsung seumur hidup. Pendidikan 

juga bermakna proses membantu individu baik jasmani maupun rohani 

kearah terbentuknya kepribadian utama (pribadi yang berkualitas). Dari 

makna ini, pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya untuk membentuk 

manusia yang lebih berkualitas, kualitas manusia yang dimaksud adalah 

pribadi yang serasi, selaras, dan seimbang dalam aspek-aspek spritual, moral, 

sosial, intelektual, fisik, dan sebagainya.  

Pendidikan adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik, 

untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung  dalam lingkungan 

tertentu. Interaksi ini disebut interaksi pendidikan, yaitu saling pengaruh 

antara pendidik dengan peserta didik. Dalam saling mempengaruhi ini 

peranan pendidik lebih besar, karena kedudukannya sebagai orang yang lebih 

dewasa, lebih pengalaman, lebih banyak menguasai nilai-nilai, pengetahuan 

dan keterampilan.
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Oleh karena itu manusia dalam kehidupannya tidak akan terlepas dari 

pendidikan. Manusia sejak lahir sudah ditandai oleh adanya kebutuhan untuk 

memperoleh pendidikan. Kebutuhan pendidikan ini dimulai dari usaha-usaha 
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pendidikan yang diberikan orang tua sejak manusia dilahirkan hingga duduk 

dibangku sekolah sampai mencapai masa depannya. Pendidikan adalah usaha 

sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintahan melalui 

bimbingan, pengajaran, latihan yang berlangsung sepanjang hayat untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam hidup 

secara tepat dimasa yang akan datang. Dengan adanya pendidikan, tingkah 

laku dan tata bahasa manusia diharapkan akan berubah secara bertahap 

seiring dengan perkembangan usia menuju kearah yang lebih baik terutama 

dalam hal keterampilan berkomunikasi. 

Komunikasi bagi manusia sangatlah penting dalam kehidupan sehari-

hari dan begitu juga di sekolah, seperti kepala sekolah, guru dan siswanya 

menggunakan komunikasi sebagai penunjang proses mengajar. Untuk 

meningkat keterampilan berkomunikasi siswa adalah salah satu melaui 

layanan bimbingan kelompok. Secara khusus bimbingan kelompok bertujuan 

untuk membantu peserta didik baik secara kelompok maupun secara 

individual karena akan mengtasi masalah-masalah pribadinya dan melatih 

cara keterampilan berkomunkasi. 

“Faktor komunikasi dalam kelompok sangat berperan dalam dinamika 

yang terjadi dalam kelompok. Dalam komunikasi, akan terjadi perpindahan 

ide atau gagasan yang diubah menjadi simbol oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media. Untuk menyampaikan suatu ide dan gagasan 

terlibat sederhana karena setiap hari dilakukan dalam berkomunikasi. Akan 

terjadi sering terjadi hambatan berkomunikasi pada suatu kelompok seperti 

cara penyampain simbol-simbol dan cara pengolahan simbol serta 

penggunaan media yang kurang tepat.”
2
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Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

siswa dengan baik di sekolah, pendidikan atau bimbingan konseling di 

sekolah melakukan layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu 

merupakan suatu cara memberikan layanan (bantuan) kepada individu 

(siswa) melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok di 

bahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota 

kelompok. Masalah yang menjadi topik pembicaraan dalam layanan 

bimbingan kelompok dibahas melalui suasana dinamika kelompok secara 

intens dan konstruktif, diikuti oleh semua anggota kelomok dibawah 

bimbingan pimpinan guru bimbingan dan konseling. 

Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu dari layanan 

bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan kelompok adalah suatu cara 

untuk memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu (siswa) melalui 

kegiatan kelompok. Menurut Tohirin, secara umum layanan bimbingan 

kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, 

khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan (siswa). Secara lebih 

khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong 

pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang 

menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yakni peningkatan 

kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non verbal para siswa.
3
 

Lebih jauh dengan layanan bimbingan kelompok para peserta didik 

dapat diajak untuk bersama-sama mengemukakan pendapat tentang sesuatu 
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dan membicarakan topik-topik penting, mengembangkan nilai-nilai tentang 

hal tersebut, dan mengembangkan langkah langkah bersama untuk menangani 

permasalahan yang dibahas didalam kelompok. Dengan demikian, selain 

dapat membuahkan saling hubungan yang baik diantara anggota kelompok, 

kemampuan berkomunikasi antar individu, pemahaman berbagai situasi dan 

kondisi lingkungan, juga dapat mengembangan sikap dan tindakan nyata 

untuk mencapai hal-hal yang diinginkan sebagaimana terungkap didalam 

kelompok.
4
 

Dinamika kelompok yang tumbuh dalam pembahasan topik layanan 

bimbingan kelompok dapat menjadi media yang cukup efektif bagi para 

anggota kelompok untuk sedikit demi sedikit mengembangkan kemampuan 

berbicara, menanggapi dan menerima tanggapan dari orang lain, saling 

memberi dan menerima tanggapan dari orang lain, dan aspek-aspek positif 

lain dalam saling hubungan dengan orang lain.
5
 

Dengan demikian dari penjelasan diatas untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi siswa sangat berpengaruh pada bimbingan 

kelompok, karena dengan adanya bimbingan kelompok akan tercipta suasana 

dinamika kelompok yang baik, dan juga akan melatih keterampilan 

berkomunikasi siswa serta saling memberikan pendapat dan menanggapi. 

Melalui layanan bimbingan kelompok yang intensif dalam upaya pemecahan 

masalah tersebut siswa memperoleh tujuan yaitu berkembangnya perasaan, 

pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah, kepada tingkah laku khususnya 
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bersosialisasi atau berkomunikasi dan terpecahnya masalah individu 

bersangkutan dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi 

siswa-siswa peserta layan bimbingan kelompok. 

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ihsan Boarding School 

Siak Hulu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah menetapkan 

bimbingan dan konseling sebagai sesuatu yang sangat penting dalam sekolah 

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sehingga membantu siswa untuk 

berkembang secara optimal baik kepribadian, sosial, belajar, dan karir dimasa 

depan. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ihsan Boarding School 

Siak Hulu mempunyai dua orang guru pembimbing yang mempunyai tugas 

dan tanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan masalah yang 

dihadapi oleh siswa. Akan tetapi masih ada siswa yang mengalami 

permasalahan atau problem tentang perilaku belajar, sehingga berpengaruh 

besar terhadap aktivitas dan prestasinya. 

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan pada tanggal 03 

Januari 2017 dan berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan gejala-

gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang mengabaikan pembicaraan temannya 

2. Masih ada siswa yang malu-malu ketika ingin berkomunikasi  

3. Masih ada siswa yang tidak mendengarkan ketika orang lain berbicara 

dalam bimbingan kelompok. 

4. Masih ada siswa yang diam dan tidak mau atau tidak berani 

mengeluarkan pendapatnya. 
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5. Masih ada siswa yang kurang akrab karena komunikasi yang kurang 

baik. 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok 

Terhadap Kemampuan Berkomunikasi Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Islam Terpadu Al-Ihsan Boarding School Siak Hulu.” 

B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan yang digunakan supaya tidak menimbulkan 

persepsi yang berbeda, yaitu: 

1. Efektifitas  ketepatgunaan, hasil guna, sasaran, menunjang tujuan.
6
 

Efektifitas maksudnya disini yaitu keadaan yang menunjukkan sejauh 

mana yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. 

2. Bimbingan kelompok adalah layanan dan bimbingan yang memungkinkan 

sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan 

informasi dari narasumber tertentu (terutama dari pembimbing) yang 

berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik sebagai individu 

maupun sebagai pelajar, dan untuk mempertimbangkan ataupun 

pengambilan keputusan tertentu.
7
 

3. Kemampuan Berkomunikasi adalah suatu transaksi proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun 
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hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk 

menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha mengubah 

sikap dan tingkah laku itu.
8
 

C. Permasalahan 

1.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas kajian pokok penelitian ini 

adalah siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ihsan 

Boarding School Siak Hulu, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah 

sebagai berikut: 

a. Kemampuan berkomunikasi siswa Sekolah Menengah Pertama Islam 

Terpadu Al-Ihsan Boarding School Siak Hulu. 

b. Efektifitas layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Islam Terpadu Al-Ihsan Boarding School Siak Hulu. 

c. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di Sekolah Menengah 

Pertama Islam Terpadu Al-Ihsan Boarding School Siak Hulu. 

d. Faktor yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi siswa 

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ihsan Boarding 

School Siak Hulu. 

e. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa di 
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Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ihsan Boarding 

School Siak Hulu. 

2.   Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang perlu di teliti maka penulis 

membatasi masalah yang di kaji yaitu tentang Efektivitas Layanan 

Bimbingan Kelompok untuk Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi 

Siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ihsan Boarding 

School Siak Hulu. 

3.    Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di Sekolah 

Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ihsan Boarding School Siak 

Hulu. 

b. Apakah layanan bimbingan kelompok efektif terhadap kemampuan 

berkomunikasi siswa di Sekolah Menengah Islam Terpadu Al-Ihsan 

Boarding School Siak Hulu. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di Sekolah 

Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ihsan Boarding School Siak 

Hulu.  
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b. Mengetahui efektifitas layanan bimbingan kelompok terhadap 

kemampuan berkomunikasi siswa di Sekolah Menengah Islam 

Terpadu Al-Ihsan Boarding School Siak Hulu. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut: 

a) Bagi penulis, sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana 

(S1) pada fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

b) Bagi sekolah, sebagai bahan rujukan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

c) Bagi guru BK, sebagai masukan untuk lebih meningkatkan 

kompetensi dalam bidang Bimbingan dan Konseling. 

d) Bagi fakultas, sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang 

terkait, dimasa mendatang untuk dijadikan bahan referensi yang 

berkaitan. 

e) Bagi siswa, sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu 

pengetahuan saat ini maupun di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 


