
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk membantu peserta

didik dalam mengembangkan potensinya. Hal ini didasarkan pada UU RI No

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 dijelaskan

bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk manusia Indonesia yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.1

Maka dari itu tempat pengembangan pendidikan itu adalah pendidikan

formal maupun nonformal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak

dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kualitas pendidikan yang sekarang

ini sedang menjadi sorotan dan harapan banyak orang di Indonesia.

Pendidikan di sekolah bukan bearti hanya merupakan lapangan tempat

yang mempertajam intelektualnya. Peranan sekolah sebenarnya jauh lebih

luas, didalamnya berlangsung beberapa bentuk dasar dari kelangsungan

“pendidikan” pada umumnya, yaitu pembentukan sikap-sikap dan kebiasaan-

kebiasaan yang wajar, perangsang dari potensi-potensi peserta didik,

perkembangan-perkembangan, kecakapan-kecakapan pada umumnya, belajar

1 Depdikbud. Undang-undang No. 20. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
(Yogyakarta: Media Wacana Pers, 2003). h. 5-6.
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bekerja sama dengan kawan sekelompok, melaksanakan tuntutan-tuntutan dan

contoh-contoh yang baik, belajar menahan diri demi kepentingan orang lain,

memperoleh pengajaran.2

Komunikasi merupakan suatu proses pemindahan informasi antara dua

orang manusia atau lebih dengan menggunakan simbol-simbol bersama.3

Hovland dalam Siti Hartinah memberikan definisi, komunikasi sebagai  suatu

proses dimana seorang individu (komunikator) mentransformasikan stimuli

(verbal) untuk memodifikasi perilaku individu lain (audience).4

Rogers dalam Alo Liliweri memberikan definisi komunikasi antar

pribadi sebagai komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi

tatap muka antara beberapa pribadi.5 William F Gleuk dalam H. A. W Widjaja

yang menyatakan bahwa interpersonal communication atau komunikasi antar

pribadi adalah suatu proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian

antara dua orang atau lebih didalam suatu kelompok kecil manusia.6 Sejalan

dalam hal ini kegiatan komunikasi tidak dapat dipisahkan dan bahkan sangat

diperlukan dalam proses belajar pembelajaran karena bagaimanapun manusia

adalah makhluk sosial dimana manusia tidak akan pernah dapat hidup sendiri.

Jika dicermati lebih jauh hasil dari berbagai penelitian menunjukkan

orientasi komunikasi lebih banyak menimbulkan dampak positif. Komunikasi

yaitu dimana individu dapat berinteraksi dengan lawan bicaranya. Menjalani

2 W.A Gerungan. Psikologi Sosial. (Bandung: Refika Aditama, 2004). h. 207.
3 Mohamad Surya. Psikologi Konseling. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003).h. 110.
4 Siti Hartinah. Konsep Dasar Bimbingan Kelompok. (Bandung: PT. Refika Aditama,

2000), h. 49.
5Alo Liliweri. Komunikasi Antar Pribadi. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997). h. 12.
6 H.A.W. Widjaja. Ilmu Komunikasi Pengantar Studi. (Jakarta: Rineka Cipta. (2002) h.
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kehidupan ini individu tidak akan lepas dari individu lain untuk tercapainya

tujuan yang diinginkan.

Kenyataan dilapangan dapat kita jumpai bahwasannya guru bimbingan

konseling telah melakukan layanan bimbingan kelompok namun masih ada

siswa yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, seperti siswa

kurang sopan dan ramah ketika berkomunikasi dengan komunikan, siswa

menutup diri dan tidak jujur ketika berkomunikasi dengan orang lain,

kurangnya dukungan siswa seperti mengutarakan pujian atau penghargaan

ketika berkomunikasi dengan komunikan.

Kegiatan komunikasi juga dilakukan atau diperlukan oleh manusia

karena manusia tidak dapat selamanya memperoleh pengalaman langsung di

dalam hidupnya karena adanya keterbatasan dalam waktu, biaya, sarana dan

prasarana dan sebagainya. Oleh sebab itu hal yang paling utama untuk

terjalinnya komunikasi yang baik, manusia dituntut untuk saling mengenal

agar terciptanya komunikasi antar pribadi yang diinginkan.

Bimbingan konseling merupakan upaya bantuan yang diberikan oleh

guru bimbingan konseling kepada siswa yang menggunakan prosedur, cara

dan bahan agar individu mampu mandiri. Proses kemandirian individu tidak

lepas dari adanya komunikasi dalam proses sosialisasi di lingkungan dimana

individu tersebut berada. Komunikasi dapat membentuk kepribadian diri,

sikap dan perilaku. Siswa dituntut harus dapat berkomunikasi secara efektif

dengan semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf tata usaha

maupun dengan siswa lainnya. Agar mampu memulai, mengembangkan dan
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memelihara komunikasi yang akrab, hangat dan produktif dengan orang lain,

siswa perlu memiliki keterampilan dalam berkomunikasi.

Secara naluri manusia tidak dapat hidup sendiri, ia memerlukan hidup

berkelompok, bersahabat, berteman dan berkeluarga, sebab manusia hidup

dengan serba hubungan dan saling pengertian serta adanya pertukaran

informasi yang dapat dimengerti satu sama lainnya.

Kelompok dalam rangka bimbingan kelompok adalah bukan suatu

himpunan individu-individu yang karena satu sama lain alasan tergabung

bersama, melainkan satuan orang yang mempunyai tujuan yang sama yang

ingin dicapai seperti berinteraksi dan berkomunikasi secara intensif satu sama

lain, karena kelompok dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi

satu sama lain dengan lebih baik lagi. Jika  kegiatan bimbingan kelompok

terhambat maka komunikasi antar pribadi akan kurang memuaskan.7 Karena

faktor yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi salah satunya kelompok.

Pelaksanaan bimbingan konseling dapat dituangkan dalam program

yang dikembangkan dalam pendidikan yaitu bimbingan dan konseling  pola 17

plus yang terdiri dari 6 (enam) bidang bimbingan yaitu bimbingan pribadi,

bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, bimbingan kehidupan

berkeluarga, bimbingan kehidupan beragama; untuk mengembangkan keenam

bidang bimbingan tersebut, guru pembimbing harus melaksanakan 9

(sembilan) jenis layanan yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan

penguasaan konten, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling

individual, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok,

7WS. Winkel dan MM Sri Hastuti. Bimbingan Konseling di Institusi Pendidikan,
(Yogyakarta: Media Abadi, 2006). h. 552.
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layanan konsultasi dan layanan mediasi; dalam pelaksanaan ke 9 (sembilan)

jenis layanan tersebut guru pembimbing mempunyai 5 (lima) jenis kegiatan

pendukung untuk kelancaran pelaksanaan layanan, yaitu aplikasi

instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, studi

kepustakaan  dan alih tangan kasus.

Salah satu upaya untuk mengembangkan komunikasi antar pribadi

adalah dengan mengikuti layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan

kelompok menurut Gazda dalam Prayitno dan Erman Amti merupakan suatu

kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka

menyusun rencana dan keputusan yang tepat.8 Oleh karena itu upaya

bimbingan konseling hendaknya memungkinkan siswa dapat mengembangkan

potensi, menerima diri dan lingkunganya secara positif dan mampu

berkomunikasi antar pribadi secara efektif.

Bimbingan kelompok merupakan salah satu kegiatan yang paling

banyak dipakai karena lebih efektif. Banyak orang yang mendapatkan layanan

sekaligus dalam satu waktu. Layanan ini juga sesuai dengan teori belajar

karena mengandung aspek sosial yaitu belajar bersama. Peserta layanan akan

berbagi ide dan saling mempengaruhi untuk berkembang menjadi manusia

seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan.

Menurut Tohirin Secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan

untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan

berkomunikasi peserta layanan (siswa). Secara lebih khusus, layanan

8 Prayitno dan Erman Amti. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. (Jakarta: Rineka
Cipta, 2004). h. 309.
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bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan,

wawasan dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih

efektif, yakni peningkatan kemampuan komunikasi baik verbal maupun non

verbal para siswa.9 Menurut Prayitno layanan bimbingan kelompok dapat

meningkatkan kemampuan berkomunikasi.10

Dari pernyataan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi

antar pribadi erat kaitannya dengan layanan bimbingan kelompok. Keaktifan

mengikuti layanan bimbingan kelompok adalah aktifnya siswa dalam kegiatan

tersebut, seperti mengeluarkan pendapat, bertanya, menyanggah,

berkomunikasi dengan guru bimbingan konseling, dan berkomunikasi dengan

peserta layanan lainnya.

Keaktifan yang dimaksudkan disini penekanannya adalah pada siswa,

sebab dengan adanya keaktifan siswa dalam proses pemberian layanan akan

tercipta perubahan prilaku siswa kearah yang lebih baik, dilihat dari

pengertian keaktifan di atas, yang dimaksud keaktifan siswa dalam mengikuti

layanan bimbingan kelompok adalah sejauh mana siswa berperan serta

berpartisipasi dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok.

SMP Negeri 10 Pekanbaru salah satu Sekolah Menengah Pertama yang

ada di Kota Pekanbaru. SMP Negeri 10 ini berada di wilayah strategis tengah

kota Pekanbaru tepatnya di kecamatan limapuluh Kota Pekanbaru. Lokasi

sekolah berdampingan dengan polsek Limapuluh, SMP Negeri 4, belakang

9 Tohirin. Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi).
(Jakarta: Rajawali Pers, 2007). h. 172.

10 Prayitno. Layanan L1-L9. (Padang, Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Padang, 2004). h. 3.
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SMP Negeri 5 Pekanbaru. Layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 10

Pekanbaru dilaksanakan satu jam pelajaran dalam satu minggu untuk masing-

masing kelasnya. Salah satu layanan yang masuk kedalam program bimbingan

konseling adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan

kelompok di SMP Negeri 10 Pekanbaru dilaksanakan di luar jam khusus

bimbingan konseling mengingat pelaksanaannya tidak cukup dengan alokasi 1

jam pelajaran.

Secara keseluruhan siswa di SMP Negeri 10 Pekanbaru sebanyak 938

orang. Namun yang menjadi fokus peneliti  dalam penelitian ini merupakan

siswa kelas VIII yang terdiri dari 9 lokal. Meskipun layanan bimbingan

kelompok telah dilakukan. Namun, masih ada sebagian siswa yang belum

mengaplikasikan komunikasi antar pribadi dengan efektif.

Berdasarkan pengamatan dan informasi dari dua orang guru bimbingan

konseling di SMP Negeri 10 Pekanbaru pada tanggal 5 Januari 2015 masih

ditemukan siswa yang bermasalah dengan komunikasi antar pribadinya. Hal

ini terlihat dari gejala-gejala lain:

1. Adanya sebagian siswa yang tidak mau bertanya jika ada yang tidak ia

mengerti.

2. Adanya sebagian siswa yang keluar masuk saat layanan bimbingan

kelompok diberikan.

3. Adanya sebagian siswa yang gagap ketika berkomunikasi dengan

komunikan.
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4. Adanya sebagian siswa menutup diri dan tidak jujur ketika berkomunikasi

dengan orang lain.

5. Adanya sebagian siswa yang tidak berani mengemukakan pendapat, ide,

saran, tanggapan, perasaan di depan kelas atau di depan lawan bicaranya.

Berdasarkan gejala di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul: “Hubungan Keaktifan Mengikuti Layanan Bimbingan

Kelompok dengan Komunikasi Antar Pribadi Siswa Kelas VIII di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru”.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti memilih judul di atas adalah:

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas berkenaan dengan

bidang ilmu yang peneliti pelajari, yaitu Bimbingan Konseling.

2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas, berada dalam

kemampuan peneliti untuk menelitinya.

3. Lokasi penelitian ini ditinjau dari segi waktu, kemampuan dan pembiayaan

dapat dijangkau oleh peneliti.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini,

maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan

judul penelitian ini adalah keaktifan, layanan bimbingan kelompok dan

komunikasi antar pribadi.

1. Keaktifan
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Keaktifan adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam

berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu.11 Keaktifan siswa dalam

penelitian ini adalah segala aktivitas siswa dan ketertarikan dalam

mengikuti layanan bimbingan kelompok, seperti siswa mendengarkan

dengan serius, mencatat, aktif bertanya dan berani mengemukakan

pendapat. Siswa yang penulis maksudkan adalah siswa kelas VIII SMP

Negeri 10 Pekanbaru Tahun Pelajaran 2014/2015.

2. Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan informasi

kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan

keputusan yang tepat. 12

3. Komunikasi Antar Pribadi.

Komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antara dua

orang atau beberapa orang, dimana pengirim dapat menyampaikan pesan

secara langsung, dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi

secara langsung.13

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah

bahwa persoalan pokok dalam penelitian ini adalah hubungan keaktifan

mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan komunikasi antar pribadi

11 Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h.125
12Prayitno dan Erman  Amti. Loc.Cit.,
13Agus M. Hardjana. Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal. (Yogyakarta:

Kanisius, 2003).  h. 85.
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siswa kelas VIII di SMP Negeri 10 Pekanbaru. Berdasarkan persoalan

pokok tersebut, maka  persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini

dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Komunikasi antar pribadi siswa di SMP Negeri 10 Pekanbaru.

b. Sikap siswa saat berkomunikasi di SMP Negeri 10 Pekanbaru.

c. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMP Negeri 10

Pekanbaru.

d. Keaktifan siswa dalam mengikuti  layanan bimbingan selompok di

SMP Negeri 10 Pekanbaru.

e. Hubungan antara keaktifan siswa mengikuti layanan bimbingan

kelompok dengan komunikasi antar pribadi di SMP Negeri 10

Pekanbaru.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan yang mengitari kajian ini seperti

yang dikemukakan dalam identifikasi di atas, maka penulis memfokuskan

penelitian ini pada keaktifan mengikuti layanan bimbingan kelompok,

komunikasi antar pribadi, dan hubungan keaktifan mengikuti layanan

bimbingan kelompok dengan  komunikasi antar pribadi siswa kelas VIII di

SMP Negeri 10 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

a. Bagaimana keaktifan siswa dalam layanan bimbingan kelompok kelas

VIII di SMP Negeri 10 Pekanbaru?

b. Bagaimana komunikasi antar pribadi siswa kelas VIII di SMP Negeri

10 Pekanbaru?



11

c. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan mengikuti

layanan bimbingan kelompok dengan komunikasi antar pribadi siswa

kelas VIII di SMP  Negeri 10 Pekanbaru?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas,

maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui keaktifan siswa kelas VIII dalam mengikuti layanan

bimbingan kelompok  di SMP Negeri 10 Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui komunikasi antar pribadi siswa kelas VIII di SMP

Negeri 10 Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara

keaktifan mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan  komunikasi

antar pribadi siswa kelas VIII di SMP Negeri 10 Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis, sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada

konsentrasi Bimbingan dan Konseling Jurusan Manajemen Pendidikan

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau  dan sekaligus

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sajana Pendidikan Islam

(S.Pd.I).
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b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah

keilmuan yang terkait dengan penelitian ini yakni hubungan keaktifan

mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan komunikasi antar

pribadi.

c. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru

pembimbing, kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait yaitu dapat

dipakai sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan

untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan judul di atas

tersebut.

d. Sebagai bahan acuan penelitian tentang hubungan keaktifan mengikuti

bimbingan kelompok dengan komunikasi antar pribadi dan untuk

menambah pengetahuan terkait dengan judul di atas.

e. Sebagai bahan referensi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan juga

semua pihak yang membutuhkan.


