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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1.   Komunikasi Interpersonal 

a. Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi secara etimologis atau menurut kata asalnya 

berasal dari bahasa latin yaitu yang berarti communication, yang 

berarti sama makna mengenai suatu hal. Jadi berlangsungnya proses 

komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan mengenai hal-hal yang 

dikomunikasikan ataupun kepentingan tertentu. Komunikasi dapat 

berlangsung apabila ada pesan yang akan disampaikan dan terdapat 

pula umpan balik dari penerima pesan yang dapat diterima langsung 

oleh penyampai pesan. 

Selain itu komunikasi merupakan proses penyampaian pesan 

oleh seorang kepada orang lain untuk memberi tahu, merubah sikap, 

pendapat atau perilaku langsung secara lisan maupun tak langsung 

melalui media. Dalam komunikasi ini memerlukan adanya hubungan 

timbal balik antara penyampaian pesan dan penerimanya yaitu 

komunikator dan komunikan. 

Menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya yang 

sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian 

informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Secara garis besar 
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dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi 

dan pengertian seseorang terhadap orang lain.
9
 

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah 

proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua 

orang atau lebih disuatu kelompok manusia kecil dengan berbagai efek 

dan umpan balik (feed back).
10

 

Agar komunikasi interpersonal yang dilakukan menghasilkan 

hubungan interpersonal yang efektif dan kerjasama bisa ditingkatkan 

maka kita perlu bersikap terbuka, sikap percaya, dan sikap 

mendukung, yang mendorong timbulnya sikap yang saling memahami, 

menghargai, dan saling mengembangkan kualitas. Hubungan 

interpersonal perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan dengan 

memperbaiki hubungan dan kerjasama antara berbagai pihak. 

Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan 

komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. 

b. Fungsi Komunikasi Interpersonal 

Fungsi komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal 

adalah berusaha meningkatkan hubungan insani, menghindari dan 

mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpuasan sesuatu, 

serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain.
11

 

                                                             
9
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Terori dan Praktek, Bandung: Remaja 
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Komunikasi interpersonal, dapat meningkatkan hubungan 

kemanusiaan diantara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam hidup 

bermasyarakat seseorang bisa memperoleh kemudahan dalam 

hidupnya karena memiliki pasangan hidup. Melalui komunikasi 

interpersonal juga dapat berusaha membina hubungan baik, sehingga 

menghindari dan mengatasiterjadinya konflik-konflik yang terjadi.
12

 

Adapun fungsi lain dari komunikasi interpersonal adalah: 

1) Mengenal diri sendiri dan orang lain 

2) Komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk mengetahui 

lingkungan kita secara baik 

3) Menciptakan dan memelihara hubungan baik antar personal 

4) Mengubah sikap dan perilaku 

5) Bermain dan mencari hiburan dengan berbagai kesenangan pribadi 

6) Membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah 

Fungsi global daripada komunikasi antar pribadi adalah 

menyampaikan pesan yang umpan baliknya diperoleh saat 

proseskomunikasi tersebut berlangsung. 

c. Sifat-sifat Komunikasi Interpersonal 

Menurut sifatnya, komunikasi antar pribadi dapat dibedakan 

atas dua macam, yaitu: 

1) Komunikasi diadik (Dyadic Communication) ialah proses 

komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap 
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muka. Komunikasi diadik menurut Pace dapat dilakukan dalam 

tiga bentuk yakni: 

a) Percakapan: berlangsung dalam suasana yang bersahabat dan 

informal 

b) Dialog: berlangsung dalam situasi yang lebih intim, lebih dalam 

dan lebih personal 

c) Wawancara: sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang 

dominan pada posisi bertanya dan lainnya berada pada posisi 

menjawab. 

2) Komunikasi kelompok kecil (Small Group Communication) ialah 

proses komunikasi yang berlangsung tiga orang atau lebih secara 

tatap muka, dimana anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. 

Komunikasi kecil ini banyak dinilai sebagai tipe 

komunikasi antar pribadi karena: 

a) Anggotanya terlibat dalam suatu proses komunikasi yang 

berlangsung secara tatap muka 

b) Pembicaraan berlangsung secara terpotong-potong dimana 

semua peserta bisa berbicara dalam kedudukan yang sama, 

dengan kata lain tidak ada pembicaraan tunggal yang 

mendominasi. 

c) Sumber penerima sulit di identifikasi. Dalam situasi seperti 

saatini, semua anggota bisa berperan sebagai sumber dan juga 

sebagai penerima. Karena itu, pengaruhnya bisa bermacam-
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macam. Misalnya: si A bisa terpengaruh dari si B, dan si C bisa 

mempengaruhi si B. Proses komunikasi seperti ini biasanya 

banyak ditemukan dalam kelompok studi dan kelompok 

diskusi. 

Tidak ada batas yang menentukan secara tegas berapa besar 

jumlah anggota suatu kelompok kecil. Biasanya antara 2-3 atau bahkan 

ada yang mengembangkan sampai 20-30 orang, tetapi tidak ada yang 

lebih dari 50 orang. Sebenarnya untuk memberi batasan pengertian 

terhadap konsep komunikasi interpersonal tidak begitu mudah. Hal ini 

disebabkan adanya pihak yang memberi definisi komunikasi 

interpersonal sebagai proses komunikasi yang berlangsung antara dua 

orang atau secara tatap muka. 

d. Faktor-faktor yang Menumbuhkan Interpersonal dalam 

Komunikasi Interpersonal 

Banyak hal yang menjadi faktor-faktor yang meningkatkan 

hubungan interpersonal, misalnya dari kualitas komunikasi itu sendiri. 

Faktor yang mempengaruhi antara lain:
13

 

1) Percaya (Trust) 

Dari berbagai faktor yang paling mempengaruhi 

komunikasi antar pribadi adalah faktor kepercayaan. Apabila 

antara guru bimbingan konseling memeliki rasa saling percaya 

maka akan terbina saling pengertian sehingga terbentuk sikap 
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saling terbuka, saling mengerti dan terhindar dari kesalah pahaman. 

Sejak tahap perkenalan dan tahap perkenalan dan tahap peneguha, 

kepercayaan menentukan efektivitas komunikasi. 

Ada tiga faktor utama yang menumbuhkan sikap percaya, 

yaitu: 

a) Menerima, adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain 

tanpa menilai dan tanpa berusaha mengendalikannya. Sikap 

menerima tidak semudah yang dikatakan. Kita selalu 

cenderung menilai dan sukar menerima. Akibatnya, hubungan 

interpersonal tidak dapat berlangsung seperti yang diharapkan. 

b) Empati, hal ini dianggap sebagai memahami orang lain yang 

tidak mempunyai arti emosional bagi kita. 

c) Kejujuran, menyebabkan perilaku kita dapat diduga. Ini 

mendorong orang lain untuk dapat percaya pada kita.  

2) Sikap Suportif 

Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif 

dalam berkomunikasi yang dapat terjadi karena faktor-faktor 

personal seperti ketakutan, kecemasan, dan lain sebaginya yang 

menyebabkan komunikasi interpersonal gagal, karena orang 

defensif akan lebih banyak melindungi diri dari ancaman yang 

ditanggapinya dalam komunikasi dibandingkan memahami pesan 

orang lain. 
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3) Sikap Terbuka 

Sikap ini amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan 

komunikasi interpersonal yang efektif. Dengan komunikasi yang 

terbuka diharapkan tidak akan ada hal-hal yang tertutup, dengan 

sikap saling percaya dan supportif, sikap terbuka mendorong 

timbulnya saling pengetian, saling menghargai, dan saling 

mengembangkan kualitas interpersonal. Walaupun berkomunikasi 

merupakan salah satu kebiasaan dengan kegiatan sepanjang 

kehidupan, namun tidak selamanya akan memberikan hasil seperti 

yang diharapkan.
14

 

 Tahap-tahap hubungan interpersonal diantaranya yaitu: 

a) Pembentukan hubungan interpersonal, pada tahap ini sering 

disebut sebaya tahap perkenalan yang ditandai dengan usaha 

kedua belah pihak dalam menggali secepatnya identitas, sikap, 

dan nilai dari pihak lain. Dan apabila mereka adakesamaan, 

mulailah dilakukan proses mengungkapkan diri. Bila mereka 

merasa berbeda, mereka akan berusaha menyembunyikan diri. 

b) Peneguhan hubungan, untuk memelihara dan memperteguh 

hubungan interpersonal ini ada empat faktoryang amat penting 

diantaranya: keakraban, kontrol, respon yang tepat, dan nada 

emosional yang tepat. 
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c) Pemutusan hubungan interpersonal, hal ini dapat terjadi apabila 

hubungan interpersonal terdapat sebuah konflik atau hubungan 

yang tidak sehat dalam artian adalah penyebab dari putusnya 

hubungan interpersonal tersebut. Menurut analisis R.D Nye 

(1973) ada 5 sumber konflik yang menyebabkan putusnya 

hubungan interpersonal, diantaranya: (a) kompetisi- salah 

satupihak berusaha memperoleh sesuatu dengan mengorbankan 

orang lain. (b) dominasi- salah satu pihak berusaha 

mengendalikan pihak lain sehingga orang itu merasakan hak-

haknya dilanggar. (c) kegagalan- masing-masing berusaha 

mengendalikan pihak lain sehingga orang itu merasakan hak-

haknya dilanggar. (d) provokasi- salah satu pihak terus menerus 

berbuat sesuatu yang ia ketahui menyinggung perasaan orang 

lain. (e) perbedaan nialic- kedua belah pihak tidak sepakat 

tentang nilai-nilai yang mereka anut.
15

 

 

2. Guru Bimbingan Konseling 

a. Pengertian Guru Bimbingan Konseling 

Guru pembimbing adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya 

untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada anak didik melalui 

layanan bimbingan konseling. Menurut Andi Mapiare, guru 

pembimbing adalah suatu tunjukan kepada petugas di bidang konseling 
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yang memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi 

khususnya yang diperoleh melalui pendidikan profesional.
16

 

Di dalam Permendikbud No. 18A/2013 tentang Implementasi 

Kurikulum Lampiran IV Point VIII dinyatakan bahwa guru 

pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling 

terhadap sejumlah peserta didik. Guru pembimbing yang profesional 

adalah seseorang yang mampu mengintegrasikan lima faktor yang 

mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu, yaitu 

Pancasila, pancadaya (taqwa, cipta, rasa, karsa, dan karya), lirahid 

(yaitu ranah atau tataran jasmaniah-rohaniah, individual-sosial, 

material-spiritual, dunia-akhirat, dan lokal-global universal), likuladu 

(gizi, pendidikan, sikap dan perlakuan orang lain, budaya dan kondisi 

insidental), dan masidu (rasa aman, kompetensi, aspirasi, semangat dan 

penggunaan kesempatan). Selain itu, seorang guru pembimbing adalah 

seorang pendidik, ia memahami dengan baik ilmu dan praktik 

pendidikan. Lebih dasar lagi, guru pembimbing mendalami hakekat 

kemanusiaan dengan likuladunya yang hanya dapat menjadi manusia 

seutuhnya melalui pendidikan.
17

 

Beberapa pengertian guru pembimbing di atas memberikan 

gambaran kepada kita bahwa seorang guru pembimbing itu adalah 
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Andi Mappiare, Kamus Istilah Konseling dan Terapi. Jakarta:Raja Grapindo Persada, 
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orang yang profesional dibidangnya. Hal ini berkaitan dengan 

wewenang dan tanggung jawab dalam tugasnya menghadapi sejumlah 

siswa di madrasah. Di sisi lain, oleh karena guru pembimbing 

bersentuhan langsung dengan psikologis siswa maka diharapkan guru 

pembimbing terlahir atau terdidik menjadi orang lembut.  

b. Kualifikasi dan Kompetensi Guru Bimbingan Konseling 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Konselor memberikan batasan siapa itu pemegang profesi 

konselor atau guru pembimbing, yaitu Sarjana (S1) bimbingan 

konseling yang telah menamatkan program Pendidikan Profesi 

Konselor (PPK). Selain itu di dalam Permendiknas tersebut 

dikemukakan tujuh belas kompetensi inti, yang oleh karenanya dapat 

disebut sebagai “Kompetensi Pola 17”. Ketujuh belas kompetensi 

tersebut adalah: 

1) Kompetensi Pedagogik  

a)  Menguasai teori dan praktis pendidikan.  

b)  Mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologis 

serta perilaku konseli atau klien.  

c) Menguasai esensi pelayanan bimbingan konseling dalam 

jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan.  

2) Kompetensi Kepribadian  

a)  Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

b)  Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, 

individualitas dan kebebasan memilih.  

c)  Menunjukan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. 

d)  Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.  

3) Kompetensi Sosial  

a)  Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja.  

b)  Berperan dalam organisasi profesi dan kegiatan profesi 

bimbingan konseling.   
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c)  Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi.  

4) Kompetensi Profesional  

a)  Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami 

kondisi, kebutuhan dan masalah klien atau konseli.  

b)  Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan 

konseling.  

c)   Merancang program bimbingan konseling.  

d)  Mengimplementasikan program bimbingan konseling yang 

komprehensif.  

e)   Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan konseling  

f)  Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika 

profesional. 

g)  Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan 

konseling. 

 

Permendiknas tersebut juga menetapkan bahwa penyediaan dan 

penempatan konselor profesional pada satuan pendidikan perlu 

diselenggarakan.
18

 

Selain itu, Sofyan S. Willis juga menyatakan seorang konselor 

seyogyanya memiliki kualitas pribadi yang unggul termasuk 

pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya 

yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling 

sehingga mencapai tujuan dengan berhasil (efektif).
19

 

Hal senada juga dikatakan oleh Perez dalam Surya bahwa 

kepribadian seorang konselor merupakan faktor yang paling penting 

dalam konseling. Kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang 

berfungsi sebagai penyeimbang antara pengetahuan mengenai 

dinamika perilaku dan keterampilan terapeutik.
20
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Masih terkait dengan kualifikasi seorang guru pembimbing, 

Arifin dan Eti Kartikawati dalam Tohirin menyatakan bahwa petugas 

bimbingan konseling di sekolah (termasuk madrasah) dipilih 

berdasarkan atas kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman dan 

kemampuan.
21

 

Kualifikasi tersebut memberikan gambaran bahwa menjadi 

seorang guru pembimbing tidaklah mudah dan tidak hanya asal-asalan 

mengemban sebuah profesi guru pembimbing. Adapun penjelasan 

kualifikasi di atas adalah sebagai berikut: 

1) Kepribadian  

Seorang guru pembimbing atau konselor harus memiliki 

kepribadian yang baik. Pelayanan bimbingan konseling berkaitan 

dengan pembentukan perilaku dan kepribadian klien. Melalui 

konseling diharapkan terbentuk perilaku positif dan kepribadian 

yang baik pula pada diri klien.
22

 

2) Pendidikan  

Seorang guru pembimbing atau konselor selayaknya 

memiliki pendidikan profesi, yaitu jurusan bimbingan konseling 

Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) maupun Strata Tiga (S3). Atau 

sekurang- kurangnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

bimbingan konseling. Pemilihan dan pengangkatan (rekrutmen) 

guru pembimbing atau konselor di sekolah hendaknya 
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mengedepankan profesionalitas, terlebih menginginkan pelayanan 

bimbingan konseling yang berkualitas pula. Guru pembimbing atau 

konselor yang diangkat berdasarkan pendidikan menurut 

kualifikasi di atas disebut guru pembimbing atau konselor 

profesional.
23

 

Pernyataan tersebut selaras dengan kompetensi akademik 

yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru pembimbing yaitu 

pembentukan kompetensi akademik konselor merupakan 

merupakan proses pendidikan formal jenjang strata satu (S-1) 

bidang bimbingan konseling, yang bermuara pada penganugerahan 

ijazah akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang bimbingan 

konseling.
24

 Syarat pendidikan berkenaan dengan keilmuan yang 

dimiliki oleh guru pembimbing bahwa guru pembimbing tidak 

hanya harus memiliki ilmu bimbingan konseling tetapi juga harus 

memiliki ilmu-ilmu tentang manusia dengan berbagai macam 

problematikanya, ilmu psikologi dan lain sebagainya.
25

 

1) Kemampuan 

Kepemilikan kemampuan atau kompetensi dan 

keterampilan oleh guru pembimbing atau konselor merupakan 

suatu keniscayaan.  
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M. D Dahlan dalam Tohirin, menyatakan bahwa 

konselor dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan 

melaksanakan konseling. Guru pembimbing harus mampu 

mengetahui dan memahami secara mendalam sifat-sifat 

seseorang, daya kekuatan pada diri seseorang, merasakan 

kekuatan jiwa apakah yang mendorong seseorang berbuat dan 

mendiagnosis berbagai persoalan siswa, selanjutnya 

mengembangkan potensi individu secara positif.
26

 

c. Tugas Pokok Guru Bimbingan Konseling 

Kegiatan bimbingan konseling di sekolah diampu oleh pejabat 

fungsional yaitu guru pembimbing, namun panggilan guru 

pembimbing akan diganti dengan konselor jika yang bersangkutan 

berlatar belakang sarjana bimbingan konseling dan telah menempuh 

program PPK. Istilah konselor akan digunakan sebagai pengganti 

istilah guru pembimbing yang diberi tugas tanggung jawab dan 

wewenang untuk menyelenggarakan layanan bimbingan konseling.
27

 

Spektrum tugas guru pembimbing dalam melaksanakan 

kegiatan bimbingan konseling sangatlah luas, namun bukan tanpa batas 

atau tidak jelas. Tugas pokok guru pembimbing sangat jelas dalam 

lanjutan SKB Mendikbud dan Kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan 

No. 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya diatur pada pasal 1 yaitu :  
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1) Ayat 10 yang berbunyi penyusunan program bimbingan 

konseling adalah membuat rencana pelayanan bimbingan 

konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, 

bimbingan belajar dan bimbingan karir.  

2) Ayat 11 yang berbunyi pelaksanaan bimbingan konseling 

adalah melaksanakan fungsi pelayanan pemahaman, 

pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan 

dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan 

belajar dan karir. 

3) Ayat 12 yang berbunyi evaluasi pelaksanaan bimbingan 

konseling adalah kegiatan menilai layanan bimbingan 

konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, 

bimbingan belajar, bimbingan karir.  

4) Ayat 13 yang berbunyi analisis evaluasi pelaksanaan 

bimbingan konseling adalah menelaah hasil evaluasi 

pelaksanaan bimbingan konseling yang mencakup layanan 

orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, konten, 

konseling perorangan, konseling kelompok, bimbingan 

kelompok, mediasi, konsultasi dan advokasi.  

5)  Ayat 14 yang berbunyi tindak lanjut pelaksanaan bimbingan 

konseling adalah kegiatan menindaklanjuti hasil analisis 

evaluasi tentang layanan orientasi, informasi, penempatan dan 

penyaluran, konten, konseling perorangan, konseling 

kelompok, bimbingan kelompok, mediasi, konsultasi, dan 

advokasi serta kegiatan pendukung.
28

 

 

d. Unsur-unsur Utama Tugas Pokok Guru Bimbingan Konseling 

Pada dasarnya unsur utama tugas pokok guru pembimbing 

mengacu pada BK Pola 17 Plus meliputi:  

1) Bidang bimbingan (bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, 

bidang karir, bidang kehidupan beragama, bidang kehidupan 

berkeluarga).   

2) Jenis layanan (layanan orientasi, layanan informasi, layanan 

penempatan dan penyaluran, layanan konten, layanan bimbingan 
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kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konseling 

perorangan, layanan mediasi, layanan konsultasi).  

3) Jenis kegiatan pendukung (aplikasi instrumentasi, himpunan data, 

kunjungan rumah, konferensi kasus, alih tangan, tampilan 

kepustakaan).  

4) Tahap pelaksanaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, 

tindak lanjut).  

5) Jumlah siswa asuh yang menjadi tanggung jawab guru 

pembimbing minimal berjumlah 150 orang siswa. 

Setiap kegiatan bimbingan konseling yang dilaksanakan guru 

pembimbing di sekolah harus mencakup unsur-unsur tersebut di atas 

yaitu bidang bimbingan, jenis layanan/kegiatan pendukung tahap 

pelaksanaan yang ditujukan untuk kepentingan semua siswa asuhnya. 

 

3. Minat Siswa 

a. Pengertian Minat 

Minat diartikan sebagai gairah, keinginan dan kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu.
29

 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal dari pada hal 
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lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktivitas. Anak didik memiliki minat terhadap subyek tersebut.
30

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, terlihat adanya 

beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian minat, unsur-unsur 

tersebut adalah : perasaan senang yang meliputi: 1) perhatian siswa, 

semangat/ gairah siswa, bertambahnya aktivitas dan daya konsentrasi. 

2) kemauan yang meliputi keterlibatan siswa. 

Dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu keadaan dimana 

siswa merasa senang dan memberi perhatian pada suatu aktivitas serta 

kemauan yang menimbulkan sikap keterlibatan siswa pada aktivitas 

tersebut. 

b. Macam-macam Minat 

Super dan Crites dalam Dewa Ketut Sukardi menyebutkan 

empat tipe minat adalah sebagai berikut: 

1) Minat yang diekspresikan ialah ekspresi verbal yang disenangi atau 

tidak disenangi. Ekspresi ini seringkali berkaitan dengan maturitas 

dan pengalaman. 

2) Minat yang dimanifestasikan akan nampak karena partisipasi 

individu dalam kegiatan yang diberikannya. 

3) Minat yang dites dapat diketahui dengan pasti dari pengukuran 

pengetahuan pembendaharaan kata atau informasi lain. Minat yang 

dites adalah didasarkan suatu asumsi bahwa hasil minat 
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diakumulasikan kedalam informasi yang relevan sebaiknya dengan 

pembendaharaan yang khusus. 

4) Minat yang diinvetarisasikan, biasanya ini ditetapkan dengan daftar 

cek minat. 

Siswa sekolah menengah sebagai seorang remaja mempunyai 

beberapa minat sebagai berikut: 

1) Minat-minat pribadi, meliputi: minat pada penampilan diri, minat 

pada pakaian, minat pada prestasi, minat pada kemandirian, minat 

pada uang. 

2) Minat pendidikan, pada umumnyaremaja muda suka mengeluh 

tentang larangan-larangan sekolah, pekerjaan rumah, kursus-kursus 

wajib, makanan dikantin dan cara pengelolaan sekolah. Mereka 

bersikap kritis terhadap guru-guru dan cara mengajarnya. 

Meskipun demikian, sebagian remaja muda dapat menyesuaikan 

dengan baik di sekolah. Besarnya minat remaja terhadap 

pendidikan sangat dipengaruhi oleh minat mereka terhadap 

pekerjaan. Biasanya remaja lebih menaruh minat pada pelajaran-

pelajaran yang nantinya akan berguna dalam bidang pekerjaan 

yang dipilihnya.  

3) Minat pada pekerjaan 

Anak sekolah menengah atas mulai memikirkan masa depan 

mereka secara sungguh-sungguh pada pekerjaan, karena sikap 

terhadap pekerjaan lambat laun akan lebih realistic pada akhir 
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remaja, dan sebagian besar remaja sering mengubah pandangannya 

tentang pekerjaan. 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh danberkembangnya 

minat adalah sebagai berikut:  

1) Motivasi dan cita-cita 

Adanya cita-cita dan dukungan oleh motivasi yang kuat 

dalam diri seseorang maka akan dapat membesarkan minat orang 

itu terhadap suatu obyeknya. Sebaliknya apabila cita-cita dan 

motivasi tidak ada maka minat akan sulit ditumbuhkan. 

2) Sikap terhadap suatu obyek 

Sikap senang terhadap suatau obyek dapat membesarkan 

minat seseorang pada obyek tersebut. Sebaliknya sikap tidak 

senang terhadap suatau obyek akan memperkecil minat terhadap 

obyek tersebut. 

3) Keluarga 

Keadaan keluarga terutama keadaan social ekonomi dan 

pendidikan keluarga dapat mempengaruhi minat seseorang 

terhadap suatu obyek. Keadaan social ekonomi dan pendidikan 

keluarga yang mendukung minat seseorang ini berarti minat orang 

tersebut menjadi lebih besar. 
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4) Fasilitas 

Tersedianya fasilitas yang mendukung akan menjadikan 

minat seseorang terhadap suatu obyek manjadi lebih besar. 

Sebaliknya apabila fasilitas yang diberikan/ diperlukan tidak ada 

akan menjadikan minat tersebut menjadi semakin lemah. 

5) Teman Pergaulan 

Teman pergaulan yang mendukung misalnya diajak 

kompromi terhadap suatu hal yang menarik perhatiaanya maka 

teman tersebut dapat lebih meningkatkan minatnya, akan tetapi 

teman pergaulan yang tidak mendukung mungkin akan dapat 

mengakibatkan minat seseorang terhadap suatu obyek menjadi 

lemah atau semakin menurun. 

 

3. Layanan Konseling Individual 

a. Pengertian Konseling Individual 

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 
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hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang 

konselor dan seorang konseli (siswa).
31

 

Pelayanan konseling individual adalah layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan peserta didik yang mendapatkan 

layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing atau 

konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah 

pribadi.
32

 

Adapun materi yang dapat diangkat melalui layanan konseling 

individual ini ada berbagai macam, yang pada dasarnya tidak terbatas. 

Layanan ini dilaksanakan untuk seluruh masalah siswa secara 

perorangan (dalam berbagai bidang bimbingan, yaitu bimbingan 

pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier).
33

 

b. Tujuan Layanan Konseling Individual 

1) Tujuan Umum 

Tujuan umum layanan konseling individual adalah 

terentasnya masalah yang dialami klien, fungsi pengentasan sangat 

dominan dalam layanan ini. 

2) Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam layanan konseling individual ini 

secara langsung dikaitkan langsung dengan fungsi konseling yang 

secara menyeluruh: 
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a) Melalui layanan koseling individual, klien memahami seluk 

beluk masalah yang dialami secara mendalam dan 

komprehensif, serta positif dan dinamis, (fungsi pemahaman). 

b) Pemahaman itu mengarah kepada dikembangkannya persepsi 

dan sikap serta kegiatan demi terentaskannya masalah yang 

dialami klien, (fungsi pengentasan). 

c) Pemeliharaan dan pengembangan potensi klien dan berbagai 

unsur positif yang ada pada dirinya merupakan latar belakang 

pemahaman dan pengentasan klien masalah klien dapat dicapai, 

(fungsi pengembangan / pemeliharaan). 

d) Pengembangan/ pemeliharaan potensi dan unsur- unsur positif 

yang ada pada diri klien, diperkuat oleh terentasnnya masalah, 

serta diharapkan tercegah pula masalah- masalah baru yang 

mungkin timbul, (fungsi pencegahan). 

e) Apabila masalah yang dialami klien menyangkut dilanggarnya 

hak- hak klien sehingga klien teraniaya dalam kadar tertentu, 

layanan konseling perorangan dapat menangani sasaran yang 

bersifat advokasi, (fungsi advokasi).
34

 

c. Komponen Konseling Individual 

Dalam layanan konseling individual berperan dua pihak, yaitu 

seorang konselor dan seorang klien. 
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1) Konselor adalah: Seorang ahli dalam bidang konseling yang 

memiliki kewenangan dan profesional untuk melaksanakan 

kegiatan layanan bimbingan konseling. Dalam layanan konseling 

individual konselor menjadi aktor yang secara aktif 

mengembangan proses konseling melalui dioperasionalkannya 

pendekatan, teknik dan asas-asas konseling terhadap klien. Dalam 

proses konseling, selain media pembicaraan verbal, konselor juga 

dapat mengunakan media tulisan, gambar, media elektronik, dan 

media pengembangan tingkah laku. Semua hal itu diupayakan 

konselor dengan cara-cara yang cermat dan tepat, demi 

terentaskannya masalah yang dialami klien. 

Karakteristik komunikasi interpersonal konselor, yaitu: 

(a) Beriman dan bertaqwa 

(b) Menyenangi manusia 

(c) Komunikasi yang terampil, pendengar yang baik 

(d) Memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia, sosial- budaya 

merupakan narasumber yang kompeten. 

(e) Fleksibel, tenang dan sabar 

(f) Menguasai keterampilan teknik, memiliki intuisi 

(g) Memahami etika profesi 

(h) Respek, jujur, asli, menghargai, tidak menilai 

(i) Empati memahami, menerima, hangat, bersahabat 

(j) Fasilitator, motivator 
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(k) Emosi stabil, pikiran jernih, cepat dan mampu 

(l) Objektif, rasional, logis dan konkrit 

(m) Konsisten dan tanggung jawab
35

 

2) Klien adalah: seorang individu yang sedang mengalami masalah, 

atau setidak- setidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin ia 

sampaikan kepada orang lain. Klien menanggung semacam beban, 

uneg-uneg, atau mengalami suatu kekurangan yang ia ingin isi, 

atau ada sesuatu yang ingin dan/atau perlu dikembangkan pada 

dirinya, semuanya itu agar ia mendapatkan suasana fikiran dan / 

perasaan yang lebih ringan, memperoleh nilai tambah, hidup lebih 

berarti, dan hal-hal positif lainnya dalam menjalani hidup sehari- 

hari dalam rangka kehidupan dirinya secara menyeluruh. 

d. Asas dan Etika Konseling 

Etika dasar konseling yang dikemukakan oleh Munro, Manthei, 

small, yaitu kerahasiaa, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh 

klien sendiri, mendasari seluruh kegiatan layanan konseling 

perorangan.
36

 

1) Kerahasiaan 

Hubungan interpersonal yang amat intens sanggup 

membongkar berbagai isi pribadi yang paling dalam sekalipun, 

terutama pada sisi klien. Untuk ini asas kerahasian menjadi 

tanggung jawab penuh konselor untuk melindungi. Maka apa yang 
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terjadi atau isi pembicaraan konselor dan klien dalam wawancara 

atau konseling kerahasiaanya perlu dihargai dan dijaga.
37

 

2) Kesukarelaan dan keterbukaan 

Kesukarelaan penuh klien untuk menjalani proses layanan 

konseling perorangan bersama konselor menjadi buah dari 

terjaminnya kerahasiaan pribadi klien. Dengan demikian 

kerahasian kesukarelaan menjadi unsur dwi-tunggal yang 

mengantarkan klien kearean proses layanan konseling perorangan. 

Asas kerahasiaan dan kesukarelaan akan menghasilkan 

keterbukaan klien. 

3) Keputusan diambil oleh klien sendiri 

Inilah asas yang secara langsung menjunjung kemandirian 

klien.berkat dorongan konselor agar klien berfikir, menganalisis, 

dan menyimpulkan sendiri, mempersepsi, merasakan dan bersikap 

sendiri atas apa yang ada pada dir sendiri berikut menanggung 

resiko yang mungkin ada akibat keputusan tersebut. Dalam hal ini 

konselor tidak memberikan syarat apapun untuk diambilnya 

keputusan oleh klien, tidak mendesak-desak atau mengarahkan 

sesuatu, begitu juga tidak memberikan semacam persetujuan 

ataupun konfirmasi atas sesuatu yang dikehendaki klien, meskipun 

klien memintannya. 
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4) Asas kekinian dan kegiatan 

Asas kekinian diterapkan sejak paling awa konselor 

bertemu klien,dengan nuansa kekinianlah segenap proses layanan 

dikembangkan, dan atas dasar kekinian pulalah kegiatan klien 

dalam layanan dijalankan. Klien dituntut untuk benar-benar aktif 

menjalani proses perbantuan melalui layanan konseling 

perorangan, dari awal dan selama proses layanan, sampai pada 

periode pasca layanan. Tanpa keseriusan dalam aktifitas yang 

dimaksudkan itu dikhawatirkan perolehan klien akan sangat 

terbatas, atau keseluruhan proses layanan itu menjadi sia-sia. 

5) Asas Kenormatifan dan keahlian 

Segenap aspek teknis dan isi layanan konseling perorangan 

adalah normatif, tidak boleh satupun yang terlepas dari kaedah- 

kaedah dan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, adat, 

hukum, ilmu dan kebiasaan. Klien dan konselor terikat sepenuhna 

oleh nila-nilai dan norma yang berlaku. Sebagai ahli dalam 

pelayanan konseling, konselor mencurahkan keahlian 

profesionalnya dalam pengembangan konseling individual untuk 

kepentingan klien dengan menerapkan segenap asas tersebut di 

atas.Keahlian konselor itu diterapkan dalam suasana normatif 

terhadap klien yang sukarela, terbuka, aktif agar klien mampu 

mengambil keputusan sendiri.Seluruh kegiatan ini bernuasa 

kekinian dan rahasia pribadi sepenuhnya dirahasiakan 
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e. Tahap-tahap Layanan Konseling Individual 

Dari beberapa jenis layanan Bimbingan dan Konseling yang 

diberikan kepada peserta didik, tampaknya untuk layanan konseling 

perorangan perlu mendapat perhatian lebih. Karena layanan yang satu 

ini boleh dikatakan merupakan ciri khas dari layanan bimbingan dan 

konseling.  

Secara menyeluruh dan umum, proses layanan konseling 

perorangan terentang dari kegiatan paling awal sampai kegiatan akhir, 

dapat dipilah dalam lima tahap, yaitu : 

1) Tahap Pengantaran (Introduction) 

Proses pengantaran mengantarkan klien memasuki kegiatan 

konseling dengan segenap pengertian, tujuan, dan prinsip dasar 

menyertainya. Proses pengantaran ini ditempuh melalui kegiatan 

penerimaan yang bersuasana hangat, tidak menyalahkan, penuh 

pemahaman, dan penstrukturan yang jelas. Apabila proses awal ini 

efektif, klien akan termotivasi untuk menjalani proses konseling 

selanjutnya dengan hasil lebih menjanjikan. 

2) Tahap Penjajakan (Investigation) 

Proses penjajakan dapat diibaratkan sebagai membuka dan 

memasuki ruang sumpek atau hutan belantara yang berisi hal-hal 

yang bersangkut paut dengan permasalahan dan perkembangan 

klien. Sasaran penjajakan adalah hal-hal yang dikemukakan klien 

dan hal-hal lain perlu dipahami tentang diri klien. Seluruh sasaran 
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penjajakan ini adalah berbagai hal yang selama ini terpendam, 

salah arti dan terhambat perkembangannya pada diri klien. 

3) Tahap Penafsiran (Interpretasion) 

Apa yang terungkap melalui penjajakan merupakan berbagai hal 

yang perlu diartikan atau dimaknai keterkaitannta dengan masalah 

klien. Hasil proses penafsiran ini pada umumnya adalah aspek-

aspek realita dan harapan klien dengan berbagai variasi dinamika 

psikisnya. Dalam rangka penasiran ini, upaya diagnosis dan 

prognosis, dapat memberikan manfaat yang berarti. 

4) Tahappembinaan (Intervention) 

Proses pembinaan ini secara langsung mengacu pengentasan 

masalah dan pengembangan diri klien. Dalam tahap ini disepakati 

strategi terutama ditentukan oleh sifat masalah, gaya dan teori yang 

dianut konselor, serta keinginan klien. Dalam langkah ini konselor 

dan klien mendiskusikan alternatif pengentasan masalah dengan 

berbagai konsekuensinya, serta menetapkan rencana tindakannya. 

5) Tahap penilaian (Inspection) 

Upaya pembinaan melalui konseling diharapkan menghasilkan 

terentaskannya masalah klien. Ada tiga jenis penilaian yang perlu 

dilakukan dalam konseling individual, yaitu penilaian segera, 

penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. 

Diantara kelima tahap itu tidak ada batas yang jelas, bahkan 

kelimanya cenderung sangat bertumpang tindih. Dalam keseluruhan 
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proses layanan konseling perorangan, konselor harus setiap hari 

menyadari posisi dan peran yang sedang dilakukannya. Kegiatan 

penjajakan dan penilaian jelas sekali posisinya, yaitu satu di awal 

proses, sedangkan yang satu lagi di akhir proses. Setelah konseling 

perorangan diawali dengan penerimaan klien, posisi duduk dan 

penstrukturan, konselor langsung memasuki tahap kedua, ketiga dan 

keempat.ketiga tahap ini sangat saling bertumpang tindih. Namun 

demikian, betapapun tumpang tindihnya ketiganya itu, konselor harus 

menyadari apakah dirinya sedang menjajaki, menginterpretasi atau 

mengintervensi. Kegiatan menjajaki, menginterpretasi, mengintervensi 

itu kadangkala dilaksanakan secara “pelan-pelan” dan “halus” melalui 

teknik-teknik umum untuk mengembangkan aspek-aspek kognitif dan 

afektif klien, kadang- kadang tiga kegiatan pengembangan klien itu 

dimunculkan dalam bentuk satu paket latihan atau pengubahan tingkah 

laku dengan menggunakan teknik-teknik khusus. Dengan 

menggunakan teknik-teknik umum dan teknik khusus, penerapan 

tahap-tahap itu sering kali tidak sekali jadi, prosesnya maju-mundur, 

diulangi dan dilanjutkan, didalami dan ditingkatkan. Disinilah tumpang 

tindih itu tidak terhindarkan, atau bahkan justru diperlukan untuk 

keberhasilan yang lebih tinggi. 

Setelah berlangsungnya psoses konseling, hasil layanan 

konseling perorangan perlu dilaksanakan penilaian. Ada tiga jenis 

penilaian, yaitu:  



38 
 

1) Penilaian segera (laiseg), dilaksanakan pada setiap akhir sesi 

layanan 

2) Penilaian jangka panjang (laijapen), dilakukan setelah klienberada 

pada masa pasca layanan selama satu minggu sampai satu bulan. 

3) Penilaian jangka panjang (laijapan), dilaksanakan setelah beberapa 

bulan.
38

 

Fokus penilaian diarahkan kepada diperolehnya informasi dan 

pemahaman baru (U-understanding), dicapainya keringanan beban 

perasaan (C-comfort), dan direncanakannya kegiatan pasca konseling 

perorangan alih klien dalam rangka perwujudan upaya pengentasan 

masalah klien (An-action). Penilaian atas UCA dilaksanakan pada 

tahap laiseg, sedangkan laijapen dan laijapang difokuskan kepada 

kenyataan tentang terentaskannya masalah klien secara menyeluruh. 

f. Teknik dalam Hubungan Konseling 

Hubungan antara konselor dengan klien merupakan bagian 

yang menentukan kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan 

konseling. Jadi dalam hubungan konseling, sebaiknya konselor tidak 

memulai perlakukan kepada kelemahan, masalah, atau kesulitan 

klien.
39

 

g. Minat Siswa dalam Mengikuti layanan Konseling Individual 

Dari pengertian mengenai minat dan konseling individual 

diatas, maka minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling 
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individual dapat diartikan sebagai ketertarikan siswa untuk 

memanfaatkan layanan pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap 

muka yang bertujuan untuk dapat merubah perilaku serta terbebas dari 

masalah yang dihadapi. Berdasarkan dari beberapa teori yang telah 

dikemukakan di atas, maka menurut penulis bahwa ciri-ciri siswa yang 

berminat memanfaatkan layanan konseling individual adalah :  

a. Adanya perhatian terhadap konseling individual  

b. Adanya ketertarikan pada layanan konseling individual  

c. Adanya dorongan untuk mengetahui kegiatan konseling individual  

d. Adanya keyakinan untuk mengikuti konseling individual  

e. Pengambilan keputusan untuk memanfaatkan konseling individual  

f. Tindakan untuk melaksanakan atau memanfaatkan layanan 

konseling individual 

4. Pengaruh Komunikasi Interpersonal Guru Bimbingan Konseling 

terhadap Minat Siswa Mengikuti Layanan Konseling Individual 

Komunikasi interpersonal guru bimbingan konseling adalah sifat-

sifat yang menyangkut segala sapek komunikasi interpersonal yang 

dimilikinya yang akan memudahkannya dalam melaksanakan proses 

konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil (efektif). Banyak 

teori yang menjelaskan tentang komunikasi interpersonal yang harus 

dimiliki oleh konselor, komunikasi interpersonal konselor inilah yang juga 

harus dimiliki oleh guru bimbingan konseling di sekolah. Dengan 

memiliki komunikasi interpersonal yang baik, tentunya akan 
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memperlancar pelaksanaan bimbingan dan konseling, khususnya layanan 

konseling individu. Hal inilah yang harus menjadi dasar guru pembimbing 

agar siswa merasa tertarik dengan guru pembimbing, sehingga siswa tanpa 

paksaan atau dengan sukarela mau mengikuti semua kegiatan bimbingan 

dan konseling, khususnya konseling perorangan. Adapun minat sendiri 

dapat diartikan sebagai kecenderungan yang terarah terhadap sesuatu yang 

menimbulkan perasaan senang, sehingga orang merasa tertarik untuk 

melakukan suatu hal atau aktifitas-aktifitas yang disenanginya tanpa ada 

yang menyuruh. Sedangkan minat sendiri dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu faktor dorongan dari dalam, faktor lingkungan dan faktor 

emosi. Dengan tumbuhnya persepsi yang baik pada diri siswa tentang 

komunikasi interpersonal konselor atau guru pembimbing akan 

memunculkan minat pada diri siswa untuk mengikuti konseling individu. 

Namun sebaliknya jika persepsi siswa tentang komunikasi interpersonal 

guru pembimbing negatif, maka siswa kurang berminat mengikuti 

konseling individu. 

 

B. Penulisan Relevan 

1. Persepsi Tentang Kemampuan Komunikasi Interpersonal Guru 

Pembimbing Dan Pengaruhnya Terhadap Sikap Siswa Kelas XI Dalam 

Mengikuti Layanan Konseling Perorangan Di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang diteliti oleh Nurhidayati. 

Nurhidayati adalah seorang mahasiswa jurusan Kependidikan Islam atau 

saat ini sudah berganti nama menjadi jurusan Manajemen Pendidikan 
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Islam, konsentrasi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lulusan 

tahun 2012. 

Berdasarkan hasil penulisannya penulis menyimpulkan bahwa 

persepsi siswa kelas XI tentang kemampuan komunikasi interpersonal 

guru pembimbing di SMA Negeri 1 Siak Hulu Kabupaten Kampar 

tergolong cukup positif. Sikap siswa kelas XI dalam mengikuti layanan 

konseling perorangan di SMA Negeri 1 Siak Hulu Kabupaten Kampar 

tergolong cukup positif. Terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi 

tentang kemampuan komunikasi interpersonal guru pembimbing terhadap 

sikap siswa kelas XI dalam mengikuti layanan konseling perorangan di 

SMA Negeri 1 Siak Hulu Kabupaten Kampar. Berdasarkan perhitungan 

diketahui bahwa besarnya pengaruh variabel persepsi tentang kemampuan 

komunikasi interpersonal guru pembimbing terhadap sikap siswa dalam 

mengikuti layanan konseling perorangan adalah sebesar 32,49%, 

sedangkan 67,51% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. 

2. Persepsi Guru Pamong Tentang Penyelenggaraan Layanan Konseling 

Perorangan Oleh Mahasiswa Praktik Lapangan Konseling Pendidikan 

(PLKP) Di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru, yang diteliti oleh Egit Purnamasari. Egit Purnamasari 

adalah seorang mahasiswa jurusan Kependidikan Islam atau saat ini sudah 

berganti nama menjadi jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi 

Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 
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Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lulusan tahun 2013. Berdasarkan 

penulisan yang telah dilakukan Egit Purnamasari adalah keempat guru 

pamong mengatakan bahwa guru pamong terbantu dengan adanya 

mahasiswa (PLKP), selain itu mahasiswa juga cepat bisa mendekatkan diri 

dengan siswa/i sehingga masalahnya bisa terungkap dan mahasiswa 

menyelesaikan dengan baik. Jadi sebanyak 80% persepsi guru pamong 

terhadap mahasiswa (PLKP) yang menyelenggarakan layanan konseling 

perorangan termasuk dalam kategori positif dan sisanya sebanyak 20% 

termasuk dalam kategori negatif. Faktor yang mempengaruhi persepsi 

guru pamong tentang penyelenggaraan konseling perorangan oleh 

mahasiswa (PLKP) adalah keterbatasan waktu karena jam atau waktu 

untuk konseling sangat sedikitPenulisan yang penulis lakukan adalah jenis 

penulisan korelasi dengan tujuan untuk mengetahui hubungan komunikasi 

interpersonal guru bimbingan konseling terhadap minat siswa mengikuti 

layanan konseling individual di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya 

Pekanbaru. 

Penulisan yang penulis lakukan adalah jenis penulisan korelasi 

dengan  tujuan untuk mengetahui Hubungan Komunikasi Interpersonal 

Guru Bimbingan Konseling Terhadap Minat Siswa Mengikuti Layanan 

Konseling Individiual di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya 

Pekanbaru. 
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan memberikan 

batasan terhadap konsep teoritis, hal ini supaya tidak terjadi salah pengertian 

didalam penulisan ini. Pengaruh komunikasi interpersonal guru bimbingan 

konseling terhadap minat siswa mengikuti layanan konseling individual dilihat 

dari indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Komunikasi interpersonal Guru Bimbingan Konseling  (variabel x) 

Adapun indikator komunikasi interpersonal guru bimbingan konseling 

adalah: 

1) Dapat dipercaya 

2) Ramah atau kehangatan 

3) Pendengar yang baik dan konsentrasi 

4) Emosi stabil atau sabar 

5) Keterbukaan 

6) Bersungguh-sungguh 

7) Kreatif 

b. Minat Siswa Mengikuti Layanan Konseling Individual (variabel y) 

Adapun indikator minat siswa mengikuti layanan konseling 

individual adalah: 

1) Perhatian terhadap layanan konseling individual 

2) Memiliki ketertarikan pada layanan konseling individual 

3) Dorongan untuk mengetahui kegiatan konseling individual 

4) Keyakinan untuk mengikuti layanan konseling individual 

5) Melaksanakan atau mengikuti layanan konseling individual 
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D. Asumsi dan Hipotesa 

1. Asumsi 

Pengaruh komunikasi interpersonal guru bimbingan konseling 

dalam proses konseling individual berbeda-beda ada yang baik, cukup 

baik, kurang baik. 

2. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penulisan, di mana rumusan masalah penulisan telah dinyatakan dalam 

bentuk penyataan.
40

 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan komunikasi interpersonal guru 

bimbingan konseling terhadap minat siswa mengikuti layanan konseling 

individual di Madrasah Tsanawiyah Negeri 03 Kota Pekanbaru. 

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan komunikasi interpersonal guru 

bimbingan konseling terhadap minat siswa mengikuti layanan konseling 

individual di Madrasah Tsanawiyah Negeri 03 Kota Pekanbaru. 
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