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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu indikasi bahwa manusia sebagai makhluk sosial, adalah 

perilaku komunikasi antarmanusia. Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti 

membutuhkan orang lain. Dari lahir sampai mati, cenderung memerlukan 

bantuan dari orang lain (tidak terbatas pada keluarga, saudara, dan teman). 

Kecenderungan ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang 

menunjukkan fakta bahwa semua kegiatan yang dilakukan manusia selalu 

berhubungan dengan orang lain. 

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berkeinginan untuk 

berbicara, tukar-menukar gagasan, mengirim dan menerima informasi, berbagi 

pengalaman, bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, dan 

sebagainya. Berbagai kegiatan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kegiatan 

interaksi dengan orang lain dalam suatu sistem sosial menunjukkan bahwa 

manusia mempunyai naluri hidup untuk bergaul dengan sesamanya. Naluri ini 

merupakan salah satu yang paling mendasar dalam kebutuhan hidup manusia, 

disamping kebutuhan akan afeksi (kebutuhan kasih sayang), inklusi 

(kebutuhan akan kepuasan), dan kontrol (kebutuhan akan pengawasan). Dalam 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut akan mendorong manusia 

untuk melakukan interaksi dengan sesamanya, baik untuk mengadakan 

kerjasama (cooperation) maupun untuk melakukan persainagn (competition). 
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Sekolah merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam bidang 

pendidikan dan mencetak generasi yang unggul baik segi pengetahuan umum 

ataupun agama. Dalam hal ini tidak dipungkiri lagi bahwa didalamnya 

terdapat unsur-unsur komunikasi dan pasti melakukan proses komunikasi, 

baik komunikasi interpersonal, intrapersonal dan kelompok. Sekolah juga 

merupakan lembaga organisasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan 

mengenai etika, moral dan kesidiplinan. 

Di sekolah terdapat guru bimbingan konseling dan siswa yang akan 

mendapatkan layanan-layanan yang sudah diprogramkan oleh guru bimbingan 

konseling. Salah satu dari jenis layanan bimbingan dan konseling adalah 

layanan konseling individual. Layanan konseling individual merupakan 

layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang guru pembimbing 

terhadap seorang klien/siswa dalam rangka pengentasan masalah pribadi. 

Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan 

guru pembimbing, membahas berbagai hal tentang masalah yang dihadapi 

klien, atau konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan 

khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang 

konseli (siswa).
1
 

Layanan konseling individual tidak akan terselenggara apabila siswa 

tidak memiliki minat untuk mengikutilayanan yang sudah diprogramkan oleh 

guru bimbingan konseling.Minat merupakan rasa lebih suka dan ketertarikan 

pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 
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adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar 

pula minatnya.
2
 Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh dan 

berkembangnya minat seseorang adanya motivasi dan cita-cita yang kuat dari 

dalam diri seseorang, sikap terhadap suatu objek. Faktor tersebut dapat 

mempengaruhi senang atau tidaknya seseorang untuk berkomunikasi dengan 

orang lain. Jika dilihat kenyataan di lapangan, minat siswa untuk mengikuti 

layanan konseling individual masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari siswa 

yang jarang datang ke ruang bimbingan konseling untuk meminta bantuan 

guru bimbingan konseling dalam mengentaskan masalah yang dihadapinya, 

siswa tidak tertarik untuk curhat dengan guru  bimbingan konseling.  

Menurut pendapat beberapa siswa, bimbingan konseling di sekolah 

adalah suatu badan ketertiban yang bertugas menangani siswa yang melanggar 

peraturan sekolah. Untuk menarik minat siswa mengikuti layanan bimbingan 

konseling yang telah diprogramkan terkhusus layanan konseling individual 

seorang guru bimbingan konseling harus memiliki kompetensi kepribadian 

yang baik, karena pelayanan bimbingan konseling berkaitan dengan 

pembentukan perilaku dan kepribadian klien, melalui konseling diharapkan 

terbentuk prilaku positif dan kepribadian yang baik pada diri klien. 

Berdasarkan studi pendahuluan penulis melihat dan mengamati komunikasi 

interpersonal guru bimbingan konseling sudah baik, namun siswa masih 
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kurang berminat untuk datang ke ruang bimbingan konseling untuk 

melakukan konseling. 

Madrasah Tsanawiyah negeri 03 Kota Pekanbaru merupakan sekolah 

yang memiliki siswa sebanyak 1001 pada tahun ajaran 2017-2018, setiap 

kelasnya rata-rata berjumlah 35 orang dan memiliki tenaga kerja sebagai guru 

bimbingan konseling sebanyak 2 orang dan telah melaksanakan program 

layanan konseling perorangan. Penulis memilih Madrasah Tsanawiyah Negeri 

03 Kota Pekanbaru sebagai tempat untuk melakukan penelitian karena 

masalah yang akan penulis teliti ada di sekolah ini. Berdasarkan studi 

pendahuluan penulis menemukan gejala sebagai berikut: 

1. Siswa datang ke ruang bimbingan konseling karena dipanggil guru 

bimbingan konseling 

2. Enggannya siswa datang ke ruang bimbingan konseling dengan sukarela 

3. Siswa kurang terbuka saat konseling individual berlangsung 

4. Siswa beranggapan jika curhat kepada guru bimbingan konseling masalah 

yang dihadapinya akan diketahui orangtua dan wakil kesiswaan 

5. Siswa tidak dekat dengan guru bimbingan konseling 

6. Siswa yang ke ruang bimbingan konseling dianggap siswa yang 

bermasalah 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Komunikasi interpersonal guru bimbingan konseling adalah kriteria yang 

menyangkut segala aspek komunikasi interpersonal yang amat penting dan 
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menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan 

dan latihan yang diperoleh.
3
 

2. Minat merupakan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin 

besar pula minatnya.
4
 

3. Siswa adalah manusia yang berpotensi yang layak dikembangkan untuk 

mencapai kemandirian, kreativitas dan produktivitas.
5
 Siswa adalah setiap 

orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang 

yang menjalankan kegiatan pendidikan dalam ruang lingkup sekolah.
6
 

4. Guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang bertugas 

memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan 

profesional sehingga seorang guru bimbingan konseling harus berusaha 

menciptakan komunikasi yang baik dengan murid dalam menghadapi 

masalah dan tantangan hidup.
7
 

5. Layanan konseling individual merupakan layanan konseling yang 

diselenggarakan oleh seorang guru pembimbing terhadap seorang 

klien/siswa dalam rangka pengentasan masalah pribadi. Dalam suasana 

tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan guru 
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pembimbing, membahas berbagai hal tentang masalah yang dihadapi 

klien, atau konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan 

khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan 

seorang konseli (siswa).
8
 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah pengaruh komunikasi 

interpersonal guru bimbingan konseling terhadap minat siswa mengikuti 

layanan konseling individual, maka identifikasi permasalahannya adalah 

sebagai berikut:  

a. Pengaruh komunikasi interpersonal guru bimbingan konseling 

terhadap minat siswa mengikuti layanan konseling individual di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 03 Kota Pekanbaru. 

b. Komunikasi interpersonal guru bimbingan konseling di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 03 Kota Pekanbaru. 

c. Minat siswa mengikuti layanan konseling individual di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 03 Kota Pekanbaru. 

d. Pelaksanaan layanan konseling individual di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 03 Kota Pekanbaru. 
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2.  Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan dan gejala yang ada, seperti 

yang dikemukakan di atas, maka penulis fokus pada komunikasi 

interpersonal guru bimbingan konseling, minat siswa, dan pengaruh 

komunikasi interpersonal guru bimbingan konseling terhadap minat siswa 

mengikuti layanan konseling individual di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

03 Kota Pekanbaru. Selain itu penulis juga membatasi subjek penelitian ini 

yaitu hanya siswa kelas IX, karena berdasarkan studi pendahuluan dan 

arahan dari  guru bimbingan konseling. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan 

masalah: 

a. Bagaimana komunikasi interpersonal guru bimbingan konseling di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 03 Kota Pekanbaru? 

b. Bagaimana minat siswa mengikuti layanan konseling individual di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 03 Kota Pekanbaru? 

c. Apakah ada pengaruh komunikasi interpersonal guru bimbingan 

konseling terhadap minat siswa mengikuti layanan konseling 

individual di Madrasah Tsanawiyah Negeri 03 Kota Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan   

1.  Tujuan Penulisan 

a. Untuk mengetahui komunikasi interpersonal guru bimbingan konseling 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri 03 Kota Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui minat siswa mengikuti layanan konseling individual 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri 03 Kota Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui pengaruh antara komunikasi interpersonal guru 

bimbingan konseling terhadap minat siswa mengikuti layanan konseling 

indivual di Madrasah Tsanawiyah Negeri 03 Kota Pekanbaru.  

2.  Kegunaan Penulisan 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoritis  

Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

bimbingan dan konseling serta dapat meningkatkan kempetensi pribadi 

guru bimbingan konseling.  

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi sekolah hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan oleh 

guru bimbingankonseling untuk meningkatkan ciri-ciri komunikasi 

interpersonal guru bimbingan konseling 

2) Bagi guru bimbingan konseling untuk menarik minat siswa 

mengikuti konseling individual.  

3) Bagi penulis untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan 

masukan sehingga dapat melaksanakan kegiatan konseling 

individual dengan baik dan meningkatkan kemampuan komunikasi 

interpersonal. 

 


