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ABSTRAK 

Nurhusnul Arifaturrahmi, (2022): Peran Guru Bimbingan Konseling dalam    

Membentuk Attitude Komunikasi Generasi 

Z di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Pekanbaru 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru bimbingan 

konseling dalam membentuk attitude komunikasi generasi Z di sekolah Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor pendukung serta 

faktor penghambat peran guru bimbingan konseling dalam membentuk attitude 

komunikasi generasi Z. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Informan 

dalam penelitian ini 3 orang guru bimbingan konseling, 5 orang siswa. Teknik 

pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil 

penelitian ini peran guru bimbingan konseling dalam membentuk attitude 

komunikasi ialah melaksanakan program layanan bimbingan konseling, 

mengembangkan salah satu visi dan misi sekolah yaitu membina peserta didik 

berakhlakul karimah serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan 

layanan. Adapun yang menjadi faktor pendukung guru bimbingan konseling 

dalam membentuk attitude komunikasi siswa adalah dukungan dari kepala 

sekolah, kerja sama antar tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana 

yang memadai dan kualifikasi guru bimbingan konseling. Sedangkan faktor 

penghambatnya yaitu waktu pelaksanaan layanan bimbingan konseling terbatas 

dan jumlah guru bimbingan konseling tidak seimbang dengan jumlah siswa di 

sekolah. 

Kata kunci : Guru Bimbingan Konseling, Attitude Komunikasi, Generasi Z 
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ABSTRACT 

Nurhusnul Arifaturrahmi (2022): The Roles of Guidance and Counseling 

Teachers in Forming Z Generation 

Communication Attitude at State Islamic 

Senior High School 2 Pekanbaru City 

This research aimed at finding out the roles of Guidance and Counseling teachers 

in forming Z generation communication attitude at State Islamic Senior High 

School 2 Pekanbaru City and the factors supporting and obstructing the roles of 

Guidance and Counseling teachers in forming Z generation communication 

attitude.  It was a qualitative research.  The informants of this research were 3 

Guidance and Counseling teachers and 5 students.  Interview and documentation 

were the techniques of collecting data.  The techniques of analyzing data were 

data reduction, data display, and data verification.  Based on the research findings, 

the roles of Guidance and Counseling teachers in forming communication attitude 

were implementing Guidance and Counseling service program, developing one of 

the school's visions and missions—fostering students with good morals and 

evaluating the service implementation results.  The factors supporting Guidance 

and Counseling teachers in forming student communication attitude were the 

headmaster support, cooperation between educators and education staff, adequate 

facilities and infrastructure, and the qualifications of Guidance and Counseling 

teachers.  While the obstructing factors were the limited time of Guidance and 

Counseling service implementation and the number of Guidance and Counseling 

teachers was not balanced with the number of students in the school. 

Keywords: Guidance and Counseling Teachers, Communication Attitude, Z 

Generation  
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 ملخص

 Zالتواصل من جيل موقف (: دور معلمي التوجيه واإلرشاد في تشكيل 2222، )عارفة الرحم سنح نور
 مدينة بكنباروب 2الثانوية اإلسالمية الحكومية مدرسة الفي 

يف  Zالتواصل من جيل موقف ث إىل معرفة دور معلمي التوجيه واإلرشاد يف تشكيل حهدف هذا البي
ادلثبطة ل دور معلمي التوجيه و العوامل الداعمة معرفة بكةبارو و ديةة مب 2الثانوية اإلةالمية احلكومية درةة ادل

معلمي التوجيه  3 ه. هذا البحث حبث نوعي. ادلخربون فيZالتواصل من جيل موقف واإلرشاد يف تشكيل 
رض وع ،تستخدم تقةية حتليل البيانات تقليل البياناتو والتوثيق.  ةادلقابلبمجع البيانات  ة. تقةيتالميذ 5و واإلرشاد
موقف ث، فإن دور معلمي التوجيه واإلرشاد يف تشكيل حوالتحقق من البيانات. بةاء على نتائج هذا الب ،البيانات
على تربية التالميذ هو تةفيذ برنامج خدمة التوجيه واإلرشاد، وتطوير إحدى رؤى ادلدرةة ورةاالهتا، وهي  التواصل

موقف دور معلمي التوجيه واإلرشاد يف تشكيل ل ةعمادالا العوامل أمو وتقييم نتائج تةفيذ اخلدمة.  الكرميةاألخالق 
وموظفي التعليم، وادلرافق والبةية التحتية ادلعلمني فهي الدعم من ادلدير، والتعاون بني لدى التالميذ التواصل 

التوجيه  ةخدم ادلالئمة، ومؤهالت معلمي التوجيه واإلرشاد. يف حني أن العوامل ادلثبطة هي الوقت احملدود لتةفيذ
 يف ادلدرةة.التالميذ توانن مع عدد ادلوعدد معلمي التوجيه واإلرشاد غري  ،اإلرشادو 

 zتواصل، جيل الرشاد، موقف معلم التوجيه واإل: األساسيةالكلمات 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Dunia pendidikan saat ini diduduki oleh generasi Z atau iGeneration 

yang dimana generasi ini lahir pada rentang tahun 1995 hingga tahun 2010.
1
 

Generasi ini memiliki ciri-ciri seperti lahir di era milenial, mengenali dunia 

internet, menggunakan internet dan jaringan sosial, adanya koneksi global, 

fleksibel, cerdas, toleran pada budaya, jaringan sosial menjadi hal utama dalam 

berkomunikasi, berlaku sebagai konsumen dan penyedia informasi, memiliki 

kemampuan pasif yang mumpuni, memiliki ribuan kontak online, multitasking, 

cepat mengambil keputusan, tidak terjebak di suatu tempat, belajar sambil 

bersenang-senang, tidak memiliki sensitivitas hukum seperti saat mengunduh 

atau mengubah data, kurang memiliki kecerdasan emosional.
2
 

Generasi Z menganggap teknologi informasi dan komunikasi menjadi 

bagian dari kehidupan mereka, karena mereka lahir dimana akses terhadap 

informasi sudah menjadi budaya global sehingga hal tersebut berpengaruh 

terhadap nilai-nilai, pandangan dan tujuan hidup mereka.
3
 Mayoritas generasi 

Z saat ini adalah siswa pada tingkat menengah atas atau Madrasah Aliyah. 

Attitude berkomunikasi siswa pun menjadi kurang terampil, sehingga para 

siswa memerlukan bimbingan dari pendidik untuk membantu mereka agar 

                                                             
1
 Ririanti Rachmayanie J, dkk, Analisis Need Aseesment Siswa SMP Generasi Z Terhadap 

Pelayanan BK di Sekolah Se-Kota Banjarmasin, Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, 

Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 20  
2
 Zsuzsa Emese Csobanca, The Z Generation, Acta Technologica Dubniacae 6, No. 2, 

August 2016, hlm. 66-67 
3
 Yanuar Surya Putra, Teori Perbedaan Generasi, Vol. 9, No. 18, Desember 2016, hlm. 130 
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tetap menjadi pribadi yang berkualitas. Tugas pendidik untuk mengembangkan 

siswa secara maksimal sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus 

dilaksanakan oleh guru dan tenaga pendidik lainnya. Sementara itu, setiap 

pihak tetap memiliki peran dalam mendukung potensi diri dan pencapaian 

kompeten siswa. Masalah-masalah perkembangan siswa yang dihadapi oleh 

guru pada saat pembelajaran dirujuk kepada guru bimbingan konseling untuk 

penanganannya.
4
 

Pengorganisasian program bimbingan konseling mengacu pada 

Permendikbud No. 111 tahun 2014 yang berisi bahwa pemberian layanan di 

sekolah-sekolah hanyalah bimbingan klasikal (layanan dasar) dan peanganan 

terhadap siswa yang bermasalah (layanan responsif), serta lemahnya penilaian 

hasil layanan, maka tibalah saatnya program bimbingan konseling menjadi 

komprehensif dan akuntabel. Program bimbingan konseling komprehensif lahir 

sejak tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an yang dicetus oleh seorang 

profesor dari Universitas Missouri Columbia.  

Norman C Gysbers sebelumnya melihat sisi profesionalitas konselor 

sekolah, dan pada saat itu mulai memfokuskan terhadap tujuan strategis dan 

sistemik dari program konseling yang development dan komprehensif. 

Porgram bimbingan konseling komprehensif ini berimplikasi terhadap 

deskripsi tugas guru bimbingan konseling, sehingga memerlukan beberapa 

kempetensi tertentu yang mungkin selama ini belum dimiliki. Walaupun 

                                                             
4
 Nooraida, Peran Guru Bimbingan dan Konseling terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa 

Kelas VII di SMP Pembangunan Bantul Yogyakarta T.A 2015/2016, Skripsi Prodi Kependidikan  

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

(Yogyakarta, 2016, hlm. 4). 
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deskripsi tugas dan standar kompetensi konselor/guru bimbingan konseling 

telah ada dalam undang-undang tentang guru dan dosen, tetapi uraian tersebut 

belum dijelaskan secara rinci untuk pelaksanaan komponen program.
5
 

Peran guru bimbingan konseling di sekolah ialah sebagai pembimbing, 

guru bimbingan konseling juga perlu melibatkan semua pihak diantaranya 

yaitu siswa, guru mata pelajaran, kepala sekolah dan orang tua agar 

pelaksanaan program bimbingan konseling berjalan dengan baik. Peran yang 

dimaksud dalam penelitian ini ialah peran guru bimbingan konseling yang 

membimbing, mengarahkan, dan memberikan contoh dalam berkomunikasi 

dengan baik. 

Seorang guru bimbingan konseling harus memiliki berbagai cara untuk 

memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami masalah pada attitude 

komunikasinya. Guru bimbingan konseling harus membuat berbagai macam 

program yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan dalam proses 

pemberian bimbingan kepada siswa agar siswa dapat memperbaiki attitude nya 

dalam berkomunikasi. Guru bimbingan konseling juga bertugas untuk 

membangun atau membentuk pribadi individu terjalin dengan baik terhadap 

sesama individu lainnya.  

Esensi tujuan bimbingan konseling adalah memanusiakan manusia. 

Dalam konteks pengembangan individu sebagai makhluk sosial, bimbingan 

konseling tidak sebatas sebagai proses pemecah masalah yang hanya bersifat 

                                                             
5
 Kemendikbud, “Permendiknas No 111: Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah”, 2014. 
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kekinian, melainkan terarah pada penyiapan individu untuk dapat menghadapi 

persoalan masa depan dan menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah penulis lakukan tanggal 22 

Juli 2021 pada seorang guru bimbingan konseling Madrasah Aliyah Negeri 2 

Kota Pekanbaru didapatkan gejala permasalahan sebagai berikut: 

1. Beberapa siswa masih belum bisa berkomunikasi dengan baik. 

2. Masih ada siswa yang kurang fokus saat berkomunikasi karena teralihkan 

oleh gadgetnya. 

3. Terdapat beberapa siswa yang sulit diatur. 

4. Masih ada siswa yang sulit memilih bahasa yang tepat saat berkomunikasi 

kepada guru, orang tua dan teman sebayanya. 

Dari fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa attitude komunikasi siswa 

perlu dibimbing oleh guru bimbingan konseling di sekolah. Maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Guru Bimbingan 

Konseling dalam Membentuk Attitude Komunikasi Generasi Z Di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru” 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul peran guru bimbingan konseling 

dalam membentuk attitude komunikasi generasi Z di Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) 2 Kota Pekanbaru ialah: 

1. Persoalan yang dikaji dalam judul di atas relevan dengan bidang ilmu yang 

telah penulis pelajari yaitu Bimbingan dan Konseling. 

2. Masalah yang dikaji berada dalam kemampuan penulis untuk menelitinya. 
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3. Masalah ini menarik untuk diteliti, keberadaan guru bimbingan konseling di 

sekolah hendaknya memiliki persepsi terhadap masalah tersebut. 

4. Lokasi penelitian yang diteliti dapat dijangkau oleh penulis secara material 

maupun non material. 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah. Berikut ini beberapa istilah yang terkait 

dengan judul penelitian ini: 

1. Peran 

Peran mengacu pada serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki 

oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat.
6
 

2. Guru Bimbingan Konseling 

Guru bimbingan konseling merupakan tenaga profesional yang 

memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan melaksanakan 

layanan bimbingan kepada siswa di sekolah.
7
 

3. Attitude 

Attitude merupakan seperangkat ciri yang relatif menetap dalam diri 

individu yang mempengaruhi tingkah laku individu tersebut.
8
 

4. Komunikasi 

                                                             
6
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depatermen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001), hlm, 

69. 
7
 Mumtazah Rizqiyah, Peranan Guru BK dalam Membantu Penyesuaian Diri Siswa Baru 

di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta, Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam, Vol. 14, No.2 

Desember 2017, hlm. 4 
8
 Sanyata Nugroho Panuntun Adhi Wibowo, Hubungan Stress, Self-efficacy, dan Attitude 

terhadap Prestasi Atlet Tenis Junior DIY, Skripsi Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, (Yogyakarta: 2019, hlm. 22) 
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Komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya 

dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Komunikasi 

bukanlah suatu hal, melainkan sebuah proses.
9
 

5. Generasi Z 

Generasi Z merupakan generasi muda yang tumbuh dan berkembang 

dengan sebuah ketergantungan yang besar pada teknologi digital. Biasanya 

berupa komputer atau laptop, handphone, dan perangkat sejenisnya.
10

  

D. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, bahwa 

persoalan pokok yang dikaji penulis adalah Peran Guru Bimbingan 

Konseling dalam Membentuk Attitude Komunikasi Generasi Z di MAN 2 

Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan persoalan pokok tersebut, maka persoalan-persoalan 

terkait dengan kajian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Kurang baiknya etika siswa dalam berkomunikasi. 

b. Siswa sulit untuk fokus saat mendengarkan orang lain berbicara. 

c. Generasi sekarang egois dan susah diatur. 

d. Guru bimbingan konseling berusaha untuk memperbaiki attitude 

komunikasi siswa. 

 

                                                             
9
 Arni Muhammad,  Loc, Cit, hlm. 2 

10
 Hellen Chou Pratama, Cyber Smart Parentin, (Bandung: PT. Visi Anugrah Indonesia, 

2012), hlm. 35 
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2. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas menunjukkan bahwa luasnya masalah 

yang terkait dengan penelitian ini mempunyai batasan penelitian, maka 

penelitian ini fokus pada peran guru bimbingan konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi generasi Z di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Kota Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah adalah: 

a. Bagaimana peran guru bimbingan konseling dalam membentuk attitude 

komunikasi generasi Z di MAN 2 Kota Pekanbaru? 

b. Apa faktor pendukung dan penghambat guru bimbingan konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi generasi Z di MAN 2 Kota Pekanbaru? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui bagaimana peran guru bimbingan konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi generasi Z di MAN 2 Kota Pekanbaru. 

b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru bimbingan 

konseling dalam membentuk attitude komunikasi generasi Z di MAN 2 

Kota Pekanbaru. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis, sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana untuk 

menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1). 

b. Bagi guru bimbingan konseling di MAN 2 Kota Pekanbaru, sebagai 

evaluasi untuk lebih memperhatikan attitude komunikasi siswa di 

sekolah. 

c. Bagi sekolah, sebagai informasi dan juga bahan evaluasi mengenai 

kebijakan yang dapat diterapkan sebagai upaya memperbaiki attitude 

komunikasi siswa. 

d. Bagi mahasiswa dan pihak umum lainnya, sebagai bahan bacaan dan 

referensi untuk kebutuhan informasi dan menambah wawasan tentang 

peran guru bimbingan konseling dalam memperbaiki attitude komunikasi 

siswa. 
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoritis 

1. Attitude Komunikasi 

a. Pengertian Attitude 

Attitude adalah pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan 

maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. 

Hal ini mencerminkan tentang perasaan seseorang tentang sesuatu.
11

 

Sebutan lain dari attitude ialah sikap, dimana sikap tidak dapat dilihat 

secara langsung, namun setiap orang memiliki sikap. Sikap merupakan 

pendapat abadi, yang berdasarkan kombinasi dari pengetahuan, 

pemasaran, dan kecenderungan perilaku.
12

   

b. Pengertian Komunikasi 

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa communication, 

dan kata communication berasal dari kata dalam bahasa latin 

communicatio. Kata communicatio bersumber dari kata communis yang 

berarti sama. Menurut Rakhmat, Sama yang dimaksud adalah sama 

makna, yaitu komunikasi yang akan berlangsung selama ada kesamaan 

makna mengenai apa yang dipercakapkan.  

Kesamaan bahasa yang digunakan dalam percakapan itu belum 

tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan kata lain, mengerti 

bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa 

                                                             
11

 Robbins Stephen P. And Timothy A. Judge, Perilaku Organisasi, Edisi 12 Buku 1, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 92 
12

 Justin G. Longenecker, Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil, (Jakarta: Salemba 

Empat 2001), hlm. 350 
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itu.
13

 Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan:  

1) Membangun hubungan antar sesama manusia. 

2) Melalui pertukaran informasi. 

3) Untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain. 

4) Serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.
14

 

c. Unsur-unsur komunikasi 

Sebuah komunikasi dapat dikatakan baik, jika memiliki unsur-

unsur pendukung. Unsur-unsur pendukung dalam sebuah komunikasi, 

ialah: sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, umpan balik, dan 

lingkungan.
15

  

1) Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai 

pembuat atau pengirim. Dalam komunikasi antar manusia, sumber 

dapat terdiri dari satu orang, maupun dalam bentuk kelompok. Sumber 

sering disebut pengirim, komunikator, atau dalam bahasa inggris 

dikenal dengan sebutan source, sender, atau encoder.  

2) Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan 

dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya dapat 

berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau 

                                                             
13

 Haris Sumadiria, Sosiologi Komunikasi Massa, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 

2014, hlm.3. 
14

 Hafied Cangara, Komunikasi Politik : (Konsep,Teori, dan Strategi), Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hlm.14.  
15

 Ibid, hlm. 15-16. 
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propaganda. Dalam bahasa inggris pesan biasanya diterjemahkan 

dengan kata message, content, atau information.  

3) Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari 

sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk 

saluran antar pribadi, media kelompok, dan ada pula dalam bentuk 

media massa. Istilah media banyak digunakan dengan sebutan berbeda 

misalnya saluran, alat, arena, sarana, atau dalam bahasa inggris sering 

disebut channel, atau medium. Media yang digunakan seperti: media 

cetak, media elektronik, dan media online. 

d. Attitude Komunikasi 

Attitude komunikasi merupakan suatu rangkuman istilah yang 

mempunyai pengertian tersendiri, yakni norma, nilai, atau ukuran tingkah 

laku yang baik dalam kegiatan komunikasi. Pada dasarnya komunikasi 

dapat berlangsung secara lisan maupun tertulis. Secara lisan dapat terjadi 

secara langsung (tatap muka), maupun dengan menggunakan media 

telepon. Secara tertulis misalnya dengan mempergunakan surat. Baik 

komunikasi langsung maupun tidak langsung, norma etika perlu 

diperhatikan.
16

 

Apabila attitude berlaku dimana saja dan kapan saja, maka dalam 

ruang lingkup ini komunikasi dengan orang lain dalam lingkungan 

masyarakat, sekolah, bahkan pada kehidupan perkantoran dituntut untuk 

menerapkan attitude. Dalam berkomunikasi kita diajarkan agar bertutur 

                                                             
16 Suratno Aw, Komunikasi Interpersonal.  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.135 
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kata kepada siapa saja dengan kalimat-kalimat yang baik untuk didengar, 

lembut, menarik hati, serta tidak diperkenankan berbicara yang melukai 

hati atau menyinggung perasaan orang lain. 

Jadi, attitude komunikasi adalah ilmu yang memperhatikan baik 

buruknya cara berkomunikasi.
17

 Attitude komunikasi merupakan norma 

atau aturan tingkah laku yang harus dilakukan saat berkomunikasi 

dengan orang lain. Attitude sangat berkaitan dengan komunikasi, hal ini 

agar seseorang lebih berhati-hati ketika melakukan komunikasi dengan 

orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman saat menyampaikan pesan.  

2. Peran Guru Bimbingan Konseling  

a. Pengertian Peran 

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan di masyarakat.
18

 Peran adalah apa yang 

diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari 

orang lain terhadap posisi konselor tersebut atau hal-hal yang harus 

dilakukan konselor dalam menjalani profesinya.
19

 Menurut ilmu sosial, 

peran merupakan suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika 

menduduki suatu posisi di dalam struktur soaial tertentu.
20

 

                                                             
17

 Ditha Prasanti, Sri Seta Indriani, Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Ibu PKK Di 

Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat, Profetik Jurnal Komunikasi, Vol. 10 No. 01, 2017, hlm. 

25 
18

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 751 
19

 Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik, 

(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 31. 
20

 Soerjono Seokanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2013), hlm. 212-213. 
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Peran menurut terminologi adalah tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris 

peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in 

undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu 

usaha atau pekerjaan”. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.21 Seseorang dapat 

memainkan fungsinya karena menduduki jabatan ia miliki. Artinya, dari 

fenomena peran lebih memperlihatkan pada konotasi aktif dinamis. 

Seseorang dikatakan menjalankan peran ketika menjalankan hak dan 

kewajiban dari posisi yang dudukinya.
22

 

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa peran 

merupakan sikap atau perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh 

seseorang atau sekelompok orang untuk dilakukan oleh seseorang, 

sekelompok, lembaga, atau organisasi. Posisi kedudukan dan jabatan 

yang dimiliki oleh seseorang akan memberikan pengaruh pada 

sekelompok orang atau lingkungan tersebut. Jika dihubungkan dengan 

bimbingan dan konseling, dapat diartikan bahwa peran merupakan 

kegiatan pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli dalam 

bidang konseling kepada seseorang yang sedang mencari penyelesaian 

masalah yang dihadapinya. 

 

 

                                                             
21

 Syamsir Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan 

Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86. 
22 Bimo Walgito, Psikologi Sosial, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 7 
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b. Aspek-Aspek Peran  

Terdapat empat golongan mengenai istilah peran yang 

dikemukakan oleh Biddle dan Thomas, yaitu:
23

 

1) Orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial. 

2) Perilaku yang terjadi dalam interaksi tersebut. 

3) Status seseorang dalam perilaku mereka. 

4) Seseorang dan perilaku yang berhubungan. 

Dalam teori sosial Parson, peran didefenisikan sebagai harapan-

harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang 

membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui 

pola-pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar siapa 

mereka didepan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak 

terhadap orang lain.
24

 

Para sosiolog telah menggunakan peran sebagai unit untuk 

menyusun kerangka intitusi sosial. Sebagai contoh, sekolah sebagai 

sebuah institusi sosial bisa dianalisis sebagai kumpulan peran siswa dan 

pengajar yang sama dengan semua sekolah lain.
25

 

 

 

 

                                                             
23

 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Sosial : Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial, 

Cetakan III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 215. 
24

 John Scott, Sosiologi suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 

228. 
25

 Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, dkk, Kamus Sosiologi,  Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010, hlm. 480. 
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3. Guru Bimbingan Konseling 

a. Pengertian Guru Bimbingan Konseling 

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan atau bimbingan yang 

dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang, baik anak-anak, remaja, 

maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya sendiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan 

sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma 

yang berlaku.
26

  

Konseling adalah proses pemberi bantuan yang dilakukan melalui 

wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor atau guru bimbingan 

konseling) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu 

permasalahan (disebut klien atau siswa) sehingga mampu membuat 

keputusan dan menentukan tujuan yang bermuara pada teratasinya 

masalah klien.
27

 

Jadi, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa peran guru 

bimbingan konseling adalah seorang pendidik profesional yang 

memberikan bantuan kepada siswa dengan tujuan membimbing dan 

mengembangkan kemampuannya dalam bidang kehidupan pribadi, 

sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir yang sedang 

mengalami suatu permasalahan sehingga mampu membantu siswa 

membuat keputusan dan mengatasi masalahnya tersebut. 

 

                                                             
26

 Prayitno, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 99. 
27

 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, Jakarta: Amzah, 2004, hlm. 23. 
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b. Macam-macam Peran Guru Bimbingan Konseling 

1) Peran sebagai Motivator  

Guru bimbingan konseling di sekolah berperan sebagai 

motivator keseluruhan kegiatan belajar siswa, yakni guru bimbingan 

konseling diharapkan mampu untuk
28

:  

a) Membangkitkan dorongan siswa untuk belajar. 

b) Menjelaskan seberapa konkret kepada siswa tentang apa yang harus 

dilakukan pada akhir pelajaran. 

c) Memberikan ganjaran untuk prestasi yang dicapai dikemudian hari.  

d) Membuat aturan perilaku siswa. 

2) Peran sebagai Pengembangan Pembelajaran  

Selain sebagai motivator, guru bimbingan konseling di sekolah 

berperan memberikan layanan kepada para siswa agar mereka 

memiliki pribadi yang baik dan dapat berkembang secara optimal 

melalui peroses pembelajaran dan bimbingan secara efektif di 

sekolah.
29

 Artinya, peran sebagai pengembangan pembelajaran lebih 

banyak berhubungan dengan proses dan hasil belajar. 

3) Peran Penunjang Kegiatan Pendidikan  

Tugas pendidik siswa adalah tugas sebagai guru di sekolah, 

termasuk guru bimbingan konseling. Menurut Hallen, peran 

bimbingan dan konseling di sekolah lebih sebagai penunjang kegiatan 

pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Peran ini 

                                                             
28

 Muhammad Surya,  Mewujudkan Bimbingan dan Konseling Profesional, Skripsi Fakultas 

Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2018, hlm. 102 
29

 Ibid, hlm. 14 
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dimanifestasikan dalam bentuk membantu para siswa untuk 

mengembangkan kompetensi akademik dan kompetensi profesional 

sesuai dengan bidang yang ditekuninya melalui pelayanan bimbingan 

dan konseling.
30

 

4) Peran sebagai Pengembangan Potensi Diri  

Pengembangan potensi diri siswa sangat penting, baik 

menyangkut sikap maupun perilaku siswa, baik mengenai minat 

maupun mengenai bakat siswa. Pelayanan bimbingan dan konseling 

dijenjang sekolah menengah saat ini merupakan cara yang paling tepat 

bagi guru bimbingan konseling karena dijenjang ini guru bimbingan 

konseling dapat berperan secara maksimal dalam memberi fasilitas 

kepada siswa serta mengaktualisasikan potensi yang dimiliki siswa 

secara optimal.
31

 

5) Pengembangan Pribadi Siswa atau Peran Perseverative 

Berarti layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling 

di sekolah bermaksud untuk memelihara sekaligus mengembangkan 

rasa percaya diri siswa yang sudah terbangun agar tetap terjaga 

dengan baik, dan mengembangkan agar semakin lebih baik lagi 

dikemudian hari. Misalnya, membantu siswa dalam tepat terhadap 

orang tua, yang pada umumnya dianggap serba kolot oleh siswa.
32

 

                                                             
30

 Hellen, Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Ciputat Pres, 2002, hlm. 55. 
31

 Departemen Pendidikan Nasional, Penataan Pendidikan Konselor dan Layanan 

Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal, Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 215. 
32

 W. S. Winkel dan M.M. Sri Hastuti, Bimbingan dan Konseling di Instuti Pendidikan, 

Jakarta: Media Abadi, 1991, hlm. 112. 
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6) Peran Pencegahan (Preventif) Masalah 

Peran bimbingan dan konseling di sekolah bertujuan untuk 

membekali siswa agar lebih siap menghadapi tantangan-tantangan 

dimasa datang dan mencegah timbulnya masalah yang serius 

dikemudian hari. 

7) Peran Membangun Karakter Siswa 

Masalah karakter sangat penting karena menyangkut sikap, sifat, 

dan perilaku sehingga diperlukan peran guru bimbingan konseling 

untuk memperkuat karakter siswa di sekolah. Salah satu peran penting 

guru bimbingan konseling siswa adalah membentuk karakter siswa 

yang lebih baik.
33

  

Dari uraian diatas peran guru bimbingan konseling adalah sebagai 

motivator, sebagai pengembang pembelajaran, peran sebagai penunjang 

kegiatan pendidikan, peran sebagai pengembangan potensi diri, peran 

pencegahan, dan peran membangun karakter siswa. 

c. Tujuan Bimbingan dan Konseling  

Tujuan bimbingan yaitu: (1) Agar individu dapat merencanakan 

kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya 

pada masa yang akan datang. (2) Mengembangkan seluruh potensi dan 

kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. (3) Menyesuaikan diri 

dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan 

kerjanya. (4) Mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam 

                                                             
33

 Muhammad Nur Wangid, Peran Konselor Sekolah dalam Pendidikan Karakter, Artikel 

dalam Cakrawala Pendidikan, UNY, Yogyakarta, Juli 202, hlm. 175 
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studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, ataupun 

lingkungan kerjanya.
34

  

Sherter dan Stone menyatakan bahwa tujuan konseling di sekolah 

pada umumnya yaitu
35

:  

1) Membantu siswa menjadi lebih matang dan lebih mengaktualisasikan 

dirinya, membantu siswa maju dengan cara yang positif, membantu 

dalam sosialisasi siswa dengan memanfaatkan sumber-sumber dan 

potensi diri sendiri.  

2) Membantu siswa belajar menerima tanggung jawab, menyesuaikan 

diri, memelihara, dan mencapai kesehatan mental yang positif.  

3) Membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya 

melalui konseling. 

4) Mendorong individu mampu mengambil keputusan yang paling 

penting dalam dirinya.  

M. Hamdan Bakran Adz Dzaky menyatakan bahwa tujuan 

bimbingan konseling dalam Islam yaitu sebagai berikut:
36

  

1) Menjadikan jiwa tenang, nyaman, damai, dan menghasilkan suatu 

perubahan, perbaikan, kesehatan, dan membersihkan jiwa dan mental. 

2) Memberikan manfaat pada diri sendiri, baik lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan kerja, maupun lingkungan sekitar 

untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan.  

                                                             
34

 Ahmad Juntika Nurihsan. Bimbingan & Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan. 
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3) Memunculkan dan berkembangnya rasa toleransi, tolong menolong, 

dan rasa kasih sayang untuk menghasilkan kecerdasan.  

4) Memunculkan dan berkembangnya keinginan untuk berbuat taat 

kepadaNya, menjalankan perintahNya, dan menjauhi laranganNya, 

sehingga menghasilkan kecerdasan spiritual.  

5) Menghasilkan potensi individu agar dapat melakukan tugas-tugasnya 

dengan baik, benar, dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di 

lingkungannya. 

d. Fungsi Bimbingan dan Konseling Pelayanan   

Bimbingan dan konseling khususnya di sekolah dan madrasah 

memiliki beberapa fungsi yaitu:
37

 

1) Fungsi Pencegahan  

Fungsi pelayanan bimbingan dan konseling yang dimaksud 

untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka 

terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat 

perkembangannya seperti kesulitan belajar, kurang informasi, masalah 

sosial, dan sebagainya yang dapat diwujudkan oleh guru bimbingan 

konseling.  

2) Fungsi Pemahaman  

Fungsi pelayanan bimbingan konseling dilakukan oleh pihak-

pihak yang membantunya atau konselor dan klien atau dalam rangka 
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memberikan pemahaman tentang siswa atau klien beserta 

permasalahannya dan juga lingkungan.  

3) Fungsi Pengentasan  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan siswa 

yang mengalami suatu permasalahan dan tidak dapat menyelesaikan 

atau memecahkannya lalu datang ke seorang guru bimbingan 

konseling merupakan upaya pengentasan melalui bimbingan dan 

konseling. 

4) Fungsi Pemeliharaan  

Menurut Prayitno, fungsi pemeliharaan berarti memelihara 

sesuatu yang baik yang ada pada diri individu atau siswa, baik hal itu 

merupakan bawaan atau hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai 

selama ini. 

5) Fungsi Penyaluran  

Fungsi penyaluran memberikan bantuan kearah yang kegiatan 

atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang 

optimal sesuai dengan keadaan siswa masing-masing yang meliputi 

bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan lainnya. 

6) Fungsi Penyesuaian  

Pelayanan bimbingan dan konseling membantu tercapainya 

penyesuaian siswa dengan lingkungan sekolah atau madrasah. 
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7) Fungsi Pengembangan  

Siswa di sekolah atau madrasah merupakan individu yang 

sedang dalam peroses perkembangan. Pelayanan bimbingan konseling 

diberikan kepada siswa untuk membantu dalam mengembangkan 

potensinya masing-masing secara lebih terarah. 

8) Fungsi Perbaikan  

Pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada 

siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mendapat 

prioritas untuk diberikan bantuan, sehingga diharapkan masalah-

masalah yang dialami tidak terjadi pada masa yang akan datang. 

9) Fungsi Avokasi 

Membantu siswa memperoleh pembelaan atas hak dan 

kepentingan yang kurang mendapat perhatian melalui layanan 

bimbingan dan konseling dengan fungsi avokasi. 

e. Asas-asas Bimbingan dan Konseling   

Menurut Prayitno dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan 

dan konseling dikenal asas-asas yaitu sebagai berikut: 

1) Asas Kerahasiaan  

Konselor tidak boleh menyampaikan kepada orang lain atau 

lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak 

diketahui oleh orang lain yang dibicarakan klien atau siswa kepada 

konselor atau guru bimbingan konseling. Jika konselor tidak bisa 

memegang asas kerahasiaan maka hilanglah rasa kepercayaan klien 
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sehingga klien takut meminta bantuan karena khawatir masalahnya 

akan menjadi bahan obrolan orang lain dan penyelenggaraan atau 

pemberi bimbingan akan mendapat kepercayaan dari semua pihak jika 

asas ini benar-benar dilaksanakan terutama klien atau siswa mereka 

akan mau memanfaatkan layanan konseling dengan sebaik-baiknya 

jika asas ini benar-benar dilaksanakan oleh konselor atau guru 

bimbingan konseling.  

2) Asas Kesukarelaan  

Proses bimbingan harus berlangsung berdasarkan kesukarelaan 

dari pihak konselor ataupun dari pihak terbimbing atau klien. 

Konselor hendaknya memberikan bantuan dengan ikhlas, dan klien 

diharapkan secara sukarela tanpa ragu-ragu atau terpaksa 

menyampaikan suatu permasalahan yang dihadapinya kepada 

konselor.  

3) Asas Keterbukaan  

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan 

suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor ataupun dari 

klien. Dari pihak konselor, konselor mampu dan bersedia menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah klien. Dari 

pihak klien diharapkan dapat membuka diri kepada konselor dalam 

arti mau menerima masukan dan saran-saran dari pihak luar atau 

konselor.  
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4) Asas Kekinian 

Dengan asas ini, konselor tidak selayaknya menunda-nunda 

memberi bantuan dengan berbagai alasan, konselor harus 

mendahulukan kepentingan klien jika diminta bantuan oleh klien 

misalnya ada siswa yang mengalami permasalahan, maka konselor 

hendaknya segera memberikan bantuan atau layanan bimbingan 

konseling.  

5) Asas Kemandirian  

Asas kemandirian bertujuan menjadikan klien atau siswa tidak 

tergantung pada orang lain atau konselor dan dapat berdiri sendiri. 

Individu yang dibimbing diharapkan dapat mandiri dan mampu 

mengenali diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, menerima 

keputusan diri sendiri, menerima diri sendiri dan lingkungan secara 

positif, mengarahkan diri sendiri sesuai keputusan, dan mewujudkan 

diri secara optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan yang 

dimilikinya.  

6) Asas Kegiatan  

Konselor hendaklah membangkitkan semangat klien sehingga ia 

mampu dan mampu melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling 

yang yang diperlukan dalam menyelesaikan masalahnya. Hasil usaha 

bimbingan dan konseling tidak tercapai dengan sendirinya, melainkan 

harus dengan giat dari klien itu sendiri.  
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7) Asas Kedinamisan  

Usaha pelayanan bimbingan dan konseling yang menghendaki 

terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku 

kearah yang lebih baik, melainkan perubahan yang menuju sesuatu 

yang lebih maju dan tidak mengulang hal yang lama.  

8) Asas Keterpaduan  

Individu memiliki berbagai aspek kepribadian keadaan tidak 

seimbang, tidak serasi dan tidak terpadu maka akan menimbulkan 

masalah. Upaya asas keterpaduan, konselor perlu memiliki wawasan 

yang luas tentang perkembangan klien dan aspek-aspek lingkungan 

dan berbagai sumber yang dapat menangani masalah klien. 

9) Asas Kenormatifan 

Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun peroses 

penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Isi layanan harus sesuai 

norma-norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan norma yang 

berlaku seperti norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, 

norma ilmu atau kebiasaan sehari-hari. 

10) Asas Keahlian 

Asas keahlian mengacu pada kualifikasi konselor misalnya 

pendidikan sarjana bimbingan dan konseling dan juga pada 

pengalaman. Seorang konselor harus benar-benar menguasai teori dan 

praktik konseling secara baik. 
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11) Asas Alih Tangan  

Pelayanan bimbingan dan konseling hanya menangani masalah-

masalah individu sesuai dengan kewenangan konselor. Jika konselor 

sudah menggerakkan kemampuannya untuk membantu individu 

namun individu tersebut belum dapat terbantu sebagai mana yang 

diharapkan maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada 

yang lebih ahli. 

12) Asas Tutwuri Handayani 

Diluar hubungan peroses bantuan layanan bimbingan dan 

konseling hendaknya dirasakan manfaatnya tidak hanya dirasakan 

pada waktu klien mengalami masalah saja. Asas ini makin dirasakan 

keperluannya dan bahkan perlu dilengkapi dengan “ing ngarso sung 

tulodo, ing madya mangun karso” yang artinya di depan menjadi 

panutan atau contoh, di tengah menjadi penyeimbang, dan di belakang 

melakukan dorongan.
38

 

4. Generasi Z 

a. Pengertian Generasi Z 

Generasi Z sendiri adalah anak-anak yang lahir pada sekitar tahun 

1995 sampai dengan 2010.
39

 Generasi Z atau dikenal generasi digital 

merupakan generasi muda yang tumbuh dan berkembang dengan sebuah 
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ketergantungan yang besar pada teknologi digital.
40

 Orang-orang yang 

terlahir pada generasi ini dibesarkan bersamaan dengan berkembangnya 

beraneka macam teknologi yang semakin banyak dan canggih. Seperti 

adanya kemajuan dari perangkat keras berupa komputer, laptop, 

handphone, dan lain sebagainya. Kemudian disusul dengan munculnya 

aplikasi yang modern dan cenderung bersifat maya seperti SMS, BBM, 

Facebook, Twitter, WhatsApp, Instragram, TikTok, dan lainnya.  

Generasi Z sejak dini sudah mengenal atau mungkin bisa juga 

diperkenalkan dan terbiasa dengan berbagai macam dan bentuk gadgets 

serta aplikasi yang canggih tersebut. Hal ini baik secara langsung atau 

tidak langsung sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku, 

kepribadian, bahkan pada pendidikan dan hasil belajarnya pula bagi 

mereka yang masih berstatus siswa. Di samping keunggulan anak-anak 

generasi Z terdapat kelemahan, misalnya mereka biasanya kurang 

terampil dalam komunikasi verbal. Generasi Z kurang menyukai proses, 

mereka pada umumnya kurang sabar dan menyukai hal-hal yang serba 

instan.
41

 

b. Karakteristik Generasi Z 

Generasi Z memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda 

apabila dipandang dari dua generasi sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa karakteristik umum generasi Z diantaranya adalah: 
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1) Fasih Teknologi 

Orang-orang yang termasuk pada generasi Z adalah mereka 

yang disebut dengan generasi digital dimana mereka merupakan orang 

yang mahir dan terbiasa dengan penggunaan teknologi termasuk 

berbagai fasilitas dan aplikasi komputer atau laptop. Segala informasi 

yang dibutuhkan dapat dengan mudah dan cepat diakses demi 

kepentingan hidup sehari-hari maupun kepentingan pendidikan. 

2) Sosial 

Orang generasi Z merupakan orang-orang yang memiliki 

kecenderungan waktu yang lebih lama untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan banyak orang diberbagai kalangan, tidak hanya 

teman sebaya namun juga orang lain yang lebih muda atau bahkan 

yang lebih tua melalui berbagai situs jejaring sosial seperti: Facebook, 

Twitter, SMS, BBM, dan lain sebagainya.  

Bahkan tidak cukup hanya bersosialisasi dengan orang-orang, 

teman satu daerah, tetapi juga lintas daerah dan lintas negara. Generasi 

Z ini juga lebih cenderung memiliki rasa toleransi yang lebih tinggi 

terhadap perbedaan budaya dan lingkungan. 

3) Multitasking  

Orang generasi Z terbiasa untuk melakukan pelbagai aktivitas 

dalam satu waktu bersamaan. Mereka bisa membaca, berbicara, 

menonton, atau mendengarkan musik dalam waktu yang bersamaan. 

Mereka lebih menginginkan segala sesuatu dapat dilakukan dengan 
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cepat, dan sangat menghindari hal-hal yang terlalu lambat dan terbelit-

belit.
42

 

c. Nilai Generasi Z di Masyarakat 

1) Nilai Plus 

Generasi Z memiliki sikap ingin tahu yang sangat tinggi. 

Mereka tidak perlu diajari ketika dihadapkan dengan berbagai 

teknologi canggih karena dengan sendirinya generasi ini berupaya 

agar mereka dapat mengusai apa yang menjadi kebutuhan dan apa 

yang harus dilakukan untuk bisa mempraktikkan gejala yang muncul 

pada suatu teknologi. Hal lain yang merupakan sifat yang tidak 

terpisahkan dari generasi Z adalah multitasking, mengerjakan berbagai 

aktivitas dalam waktu yang sama, misalnya bisa membaca chat, 

sambil berbicara via telepon, kemudian menonton atau bisa jadi 

mendengarkan musik. 

2) Nilai Minus 

Generasi Z memiliki nilai minus yang cenderung tidak sabar, 

terburu-buru ingin menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan 

cara yang instan karena telah terbiasa melakukan komunikasi dan 

berinteraksi melalui media sosial yang cenderung lebih cepat dan 

bersifat praktis. Beberapa dari kalangan generasi Z kurang terampil 

dalam melakukan komunikasi verbal yang bisa saja menyebabkan 
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dirinya untuk tidak peduli dengan lingkungannya.
43

 Hal ini yang 

menyebabkan generasi Z memiliki nilai minus dalam penilaian 

masyarakat. 

d. Perlakuan untuk Karakteristik Generasi Z 

Perlakuan terhadap anak akan lebih tepat jika disesuaikan dengan 

karakteristik anak itu sendiri. Sebagai sebuah generasi yang unik, maka 

diperlukan perlakuan yang tepat dengan beberapa cara sebagai berikut: 

1) Pemberian Penghargaan (rewards) 

Pemberian penghargaan kepada anak bisa dalam bentuk mainan, 

uang, makanan, dan lainnya. Penghargaan bukan untuk mengubah 

perilaku anak tetapi untuk menghargai hasil karya anak. 

2) Membiasakan Disiplin 

Disiplin pada anak bertujuan agar anak dapat memiliki kontrol 

dalam dirinya dengan menanamkan kepercayaan diri. 

3) Time-Out 

Time-out adalah proses bagi anak untuk menenangkan diri dan 

menyadari kesalahannya. Time-out  bukan hukuman, namun memberi 

waktu dan kesempatan pada anak untuk memperoleh kontrol atas 

perilakunya. 

4) Role Modeling 

Anak belajar dari mengamati tingkah laku, perbuatan, 

pandangan, pemikiran, cara berkomunikasi dari orang dewasa yang 
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ada disekitarnya. Sehingga perlu memberikan contoh perilaku dan 

tindakan positif. 

5) Encouragement 

Adanya dorongan semangat untuk memperoleh perilaku positif 

pada anak 

6) Attention Igrone 

Langkah ini memfokuskan pada perbuatan baik yang dilakukan 

oleh anak sehingga anak akan mengulangi perbuatan tersebut dan 

mengabaikan perilaku buruk dan tidak akan melakukannya lagi.
44

 

e. Indikator Generasi Z 

Setiap populasi generasi yang muncul umumnya dalam kurun 

setiap lima belas sampai delapan belas tahun terakhir memiliki indikator 

demografik yang berbeda dengan generasi sebelum dan setelahnya. 

Pengelompokan pada setiap generasi ini disebut dengan cohort. Indikator 

pada setiap generasi meliputi perbedaan kepercayaan, keyakinan, karier, 

keseimbangan kerja, keluarga, peran gender, dan lingkungan pekerjaan.
45

 

Indikator anak-anak yang termasuk dalam Generasi Z: 

1) Memiliki Ambisi Besar untuk Sukses 

Anak zaman sekarang cenderung memiliki karakter yang positif 

dan optimis dalam menggapai mimpi mereka. 
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2) Cenderung Praktis dan Berperilaku Instan  

Anak-anak di era generasi Z menyukai pemecahan masalah 

yang praktis. Mereka tidak menyukai berlama-lama meluangkan 

proses panjang mencermati suatu masalah. Hal ini disebabkan anak-

anak ini lahir dalam dunia yang serba instan. 

3) Cinta Kebebasan dan Kepercayaan Diri Tinggi 

Generasi Z ini sangat menyukai hal-hal yang berbau kebebasan. 

Kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi, kebebasan berekspresi, 

dan lain sebagainya. Mereka lahir di dunia yang modern dimana 

sebagian besar mereka lebih menyukai pelajaran yang bersifat 

menghafal. Mereka lebih menyukai pelajaran yang bersifat eksplorasi. 

Anak-anak pada generasi ini mayoritas memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi. Mereka memiliki sikap optimis dalam banyak hal. 

4) Cenderung Menyukai Hal yang Detail 

Generasi ini termasuk dalam generasi yang kritis dalam berpikir 

dan detail dalam mencermati suatu permasalahan atau fenomena. Hal 

ini disebabkan oleh mudahnya mencari informasi semudah mengklik 

tombol search engine. 

5) Berkeinginan Besar untuk Mendapatkan Pengakuan 

Setiap orang pada dasarnya memiliki keinginan agar diakui atas 

kerja keras, usaha, dan kompetensi yang telah didedikasikannya. 

Terlebih generasi ini ingin diberikan pengakuan dalam bentuk reward 
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(pujian, hadiah, sertifikat, atau penghargaan), karena kemampuan dan 

eksistensinya sebagai individu yang unik. 

6) Digital dan Teknologi Informasi 

Sesuai dengan namanya, generasi Z lahir saat dunia digital 

mulai merambah dan berkembang pesat di dunia. Generasi ini sangat 

mahir dalam menggunakan segala macam gadget yang ada dan 

menggunakan teknologi dalam keseluruhan aspek serta fungsi sehari-

hari. Anak-anak pada generasi ini lebih memilih berkomunikasi 

melalui dunia maya dan media sosial dari pada menghabiskan waktu 

bertatap muka dengan orang lain.
46

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan untuk 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa 

penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti orang lain, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Alfi Rif’atul Mahmudah, (2019), “Pengaruh Karakteristik Generasi Z 

Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Angkatan 

2017/2018 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta”. Hasil penelitian ini 

terdapat pengaruh positif karakteristik generasi Z terhadap motivasi belajar 

mahasiswa.
47

 Perbedaannya dengan penulis adalah penelitian Alfi 

melakukan penelitian terhadap pengaruh generasi Z sedangkan penulis 
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melakukan penelitian peran guru BK dalam membentuk attitude komunikasi 

generasi Z. 

2. Aulia Rahmah Ngizzah, (2021), “Pengaruh Karakter Generasi Z dan Peran 

Guru dalam Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar dengan Lingkungan 

Sekolah Sebagai Variabel Pemoderasi”. Berdasarkan hasil penelitian 

menyatakan bahwa karakter generasi Z, peran guru dalam pembelajaran, 

dan lingkungan sekolah berpengaruh terhadap motivasi belajar.
48

 

Perbedaannya dengan penulis, yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

yaitu karakter generasi Z, peran guru, dan lingkungan sekolah sedangkan 

penulis melakukan penelitian tentang bagaimana peran guru BK membentuk 

attitude komunikasi generasi Z. 

3. Uchty Nurul Fadilah, (2019), “Peran Pendidikan Agama Islam dalam 

Pembentukan Karakter Generasi Z”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengaruh kemajuan teknologi internet menjadikan siswa zaman 

sekarang dipenuhi dengan informasi dari seluruh penjuru dunia yang belum 

tentu sesuai dengan moral kita. Siswa lebih sering menghabiskan waktu 

untuk berinteraksi dan berkomunikasi melalui facebook, whatsapp, 

instagram, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan siswa kurang 

berkomunikasi secara verbal, egosentris, dan individualis.
49

 Perbedaannya 

dengan penulis adalah Uchty Nurul Fadilah melakukan penelitian mengenai 

peran pendidikan agama islam dalam pembentukan karakter generasi Z 
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seadangkan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui peran guru BK 

dalam membentuk attitude komunikasi generasi Z.  

4. Iin Handayani, (2019), “Konsep Bimbingan dan Konseling Pribadi-Sosial 

dalam Pengembangan Positive Mental Attitude Generasi Z”. Hasil penelitian 

ini seseorang diklasifikasikan memiliki positive mental attitude apabila 

memiliki perasaan bahagia dan kepuasan dalam menjalani kehidupan, 

semangat, daya hidup, mampu merealisasikan diri, fleksibilitas, 

keseimbangan hidup, keutuhan pandangan tentang hidup, perhatian terhadap 

diri, perhatian terhadap orang sekitar, kepercayaan dan penilaian yang baik 

kepada diri sendiri.
50

 Perbedaannya dengan penulis adalah penelitian Iin 

Handayani meneliti tentang pengembangan positive mental attitude generasi 

Z sedangkan penulis melakukan penelitian yang membahas tentang peran 

guru BK untuk membentuk attitude komunikasi generasi Z. 

5. Felix Adrian Dimas Putra, (2020), “Karakteristik Generasi Z di Yogyakarta 

Tahun 2019”. Berbeda dari yang sebelumnya, penelitian ini merujuk kepada 

bagaimana karakteristik generasi Z di kota Yogyakarta.
51

 Perbedannya 

dengan penulis adalah penelitian Felix Adrian Dimas Putra membahas 

bagaimana karakteristik generasi Z di kota Yogyakarta sedangkan penulis 

melakukan penelitian untuk mengetahui peran guru BK dalam membentuk 

attitude komunikasi generasi Z di sekolah. 
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap kerangka teori. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam penafsiran penulis sekaligus untuk memudahkan 

penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini yang berjudul “Peran Guru 

Bimbingan Konseling dalam Membentuk Attitude Komunikasi Generasi Z di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru”. 

Menurut Thomas Lickona, beberapa indikator dalam membentuk attitude 

komunikasi siswa adalah sebagai berikut:
52

 

1. Moral Knowing: Memberikan pemahaman yang baik pada siswa 

tentang komunikasi yang baik.  

2. Moral Feeling: Membangun rasa berperilaku baik pada siswa yang 

akan menjadi sumber energi siswa untuk berperilaku baik. 

3. Moral Action: Membentuk pengetahuan moral menjadi tindakan 

nyata.  

Indikator peran guru bimbingan konseling yakni: 

1. Guru Bimbingan Konseling berperan sebagai pendidik attitude 

siswa. 

2. Guru Bimbingan Konseling berperan sebagai pemberi pemahaman 

komunikasi yang baik bagi siswa. 

3. Guru Bimbingan Konseling berperan sebagai contoh bagi siswa 

bagaimana berperilaku baik. 

                                                             
52
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4. Guru Bimbingan Konseling memberikan layanan bagi siswa agar 

siswa memiliki good attitude communication. 

5. Guru Bimbingan Konseling sebagai pemberi semangat siswa agar 

siswa mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami suatu 

fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata, dan 

bahasa yang sesuai pada konteks khusus alamiah dan memanfaatkan metode 

alamiah.
53

 Metode naratif adalah analisis mengenai narasi baik fiksi maupun 

nonfiksi. Analisis narasi yaitu studi tentang pesan atau telaah mengenai aneka 

fungsi bahasa.
54

  

Dalam penelitian ini penulis berupaya mencari dan mengumpulkan data-

data yang berkaitan dengan subjek dan objek pnelitian ini, yang berisi 

bagaimana peran guru bimbingan konseling dalam membentuk attitude 

komunikasi generasi Z di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru, yang 

kemudian penulis susun secara sistematis. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Pekanbaru.  

2. Waktu penelitian ini belum terlaksana, penulis perlu melakukan penelitian 

terdahulu untuk mengetahui rentang waktu yang dibutuhkan untuk meneliti. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru bimbingan konseling 

dan siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah peran guru bimbingan konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi generasi Z di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Kota Pekanbaru. 

D. Informan 

Informan utama dalam penelitian ini adalah tiga orang guru bimbingan 

konseling. Dimana guru bimbingan konseling merupakan fokus utama sebagai 

pendidik untuk membentuk attitude komunikasi siswa di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk informan pendukung adalah lima 

orang siswa. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan informasi atau data 

dari sumber data secara langsung melalui kegiatan tanya jawab.
55

 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan 

kepada subjek penelitian yaitu guru bimbingan konseling dan informan 

pendukung. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru 
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Bimbingan Konseling tentang peran guru bimbingan konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi generasi Z di sekolah. 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, aktivitas dalam 

menganalisis data kualitatif yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut
56

: 

a. Pengumpulan Data (Data Collection), dimana data dalam penelitian 

ini dikumpulkan dalam berbagai macam cara, yaitu wawancara dan 

dokumentasi. 

b. Mereduksi data dengan mencatat atau mengetik kembali dalam bentuk 

laporan terperinci, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, diberi susunan 

yang lebih sistematis agar mudah dipahami. 

c. Penyajian data yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan, antara kategori, Flowchart, dan sejenisnya. 

d. Memverifikasi data yaitu mencari makna data yang dikumpulkan 

melalui penafsiran dan mengklarifikasi data yang telah terkumpul dari 

penelitian untuk kemudian dilakukan deskripsi secara objektif dan 

sistematis.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan di 

atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Guru Bimbingan Konseling sudah berperan dalam membentuk attitude 

komunikasi generasi Z di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru. Hal 

ini dapat dilihat dari pelaksanaan program layanan bimbingan konseling 

yang dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling di sekolah, 

mengembangkan salah satu visi dan misi sekolah yaitu membina peserta 

didik untuk berakhlakul karimah serta melakukan evaluasi terhadap proses 

layanan bimbingan konseling.  

2. Faktor pendukung dan penghambat peran guru Bimbingan Konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi generasi Z adalah: 

a. Faktor Pendukung 

1) Dukungan dari kepala sekolah 

2) Kerjasama antar tenaga pendidik dan kependidikan 

3) Sarana dan prasarana yang memadai 

4) Kualifikasi guru Bimbingan Konseling 

b. Faktor Penghambat 

1) Waktu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

2) Jumlah guru Bimbingan Konseling 
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B. Saran  

1. Guru Bimbingan Konseling 

Saran bagi guru Bimbingan Konseling ialah sudah menjadi tugas 

sebagai pendidik di sekolah untuk mengarahkan siswa menjadi pribadi yang 

lebih baik. Maka dari itu, diharapkan agar dapat memiliki cara yang lebih 

kreatif dalam membentuk attitude komunikasi siswa di sekolah. 

2. Siswa 

Siswa diharapkan dapat menerapkan apa yang telah diberikan oleh 

guru Bimbingan Konseling dan memiliki kebiasaan yang baik terkhusus 

pada attitude komunikasinya.   
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PEDOMAN WAWANCARAN 

PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MEMBENTUK 

ATTITUDE KOMUNIKASI GENERASI Z DI MADRASAH ALIYAH 

NEGERI 2 KOTA PEKANBARU 

 

Nama Informan : ................................... (Guru BK) 

Jenis Kelamin  : 

Status/Jabatan  : 

Tanggal Wawancara : 

Tempat Wawancara : 

 

No. Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana latar belakang pendidikan bapak/ibu?  

2 Apa alasan bapak/ibu menjadi guru bimbingan 

konseling? 

 

3 Apakah bapak/ibu menjadi guru bimbingan 

konseling di sekolah ini merupakan keinginan 

pribadi atau paksaan dari orang lain? 

 

4 Kapan bapak/ibu melakukan peran sebagai guru 

bimbingan konseling dalam membentuk attitude 

komunikasi siswa? 

 

5 Bagaimana peran bapak/ibu memberikan layanan 

bimbingan konseling dalam membentuk attitude 

komunikasi siswa? 

 

6 Layanan apa saja yang bapak/ibu berikan dalam 

membentuk attitude komunikasi siswa? 

 

7 Apakah layanan tersebut membantu bapak/ibu 

dalam membentuk attitude komunikasi siswa? 

 

8 Apa saja topik yang bapak/ibu sampaikan dalam 

membentuk attitude komunikasi siswa? 

 

9 Bagaimana bapak/ibu dapat mengidentifikasi siswa 

yang belum berkomunikasi dengan baik? 

 

10 Bagaimana bapak/ibu mengidentifikasi siswa 

sudah baik dalam berkomunikasi? 

 

11 Apa program bimbingan konseling yang diberikan 

kepada siswa agar peran bapak/ibu dalam 

membentuk attitude komunikasi siswa tercapai? 

 



 
 

 
 

12 Bagaimana perilaku siswa berkaitan dengan 

attitude komunikasinya setelah peran bapak/ibu 

telah terlaksana dalam membentuk attitude 

komunikasi siswa tersebut? 

 

13 Apakah sekolah menyediakan fasilitas  agar 

terlaksana layanan bimbingan konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi siswa di sekolah? 

 

14 Apa kendala yang bapak/ibu temui saat 

membentuk attitude komunikasi siswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARAN  

PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MEMBENTUK 

ATTITUDE KOMUNIKASI GENERASI Z DI MADRASAH ALIYAH 

NEGERI 2 KOTA PEKANBARU 

 

Nama Informan : ................................... (Siswa) 

Jenis Kelamin  : 

Status/Jabatan  : 

Tanggal Wawancara : 

Tempat Wawancara : 

 

No. Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Apakah guru bimbingan konseling telah berperan 

dalam membentuk attitude komunikasi siswa?  

 

2 Apa saja layanan bimbingan konseling yang guru 

bimbingan konseling berikan untuk membentuk 

attitude komunikasi siswa? 

 

3 Apakah layanan yang diberikan guru bimbingan 

konseling membantu siswa dalam merubah 

attitude komunikasi kearah yang lebih baik? 

 

4 Apakah layanan yang diberikan oleh guru 

bimbingan konseling untuk membentuk attitude  

komunikasi siswa sudah efektif? 

 

5 Bagaimana evaluasi terkait peran guru bimbingan 

konseling dalam membentuk attitude komunikasi 

siswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN  

GURU BIMBINGAN KONSELING 1 

Salmi, S.Pd, Laki-laki, Guru Bimbingan Konseling, MAN 2 Kota 

Pekanbaru, Wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 maret 2022. Wawancara 

mendalam tentang peran guru bimbingan konseling dalam membentuk attitude 

komunikasi generasi Z di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana latar belakang pendidikan bapak? 

Pak Salmi 

Pendidikan bapak sesuai dengan pekerjaan yaitu jurusan Bimbingan Konseling di 

UIN SUSKA RIAU. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa alasan bapak menjadi guru Bimbingan Konseling? 

Pak Salmi 

Karena bapak menyukai profesi sebagai guru, menyukai bertemu dengan anak-

anak dan juga suka dengan keramaian.  

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah bapak menjadi guru Bimbingan Konseling di sekolah ini merupakan 

keinginan pribadi atau paksaan dari orang lain? 

Pak Salmi 

Merupakan keinginan sendiri dan menjadi guru merupakan merupakan salah satu 

cara agar bisa bermanfaat untuk orang lain. 

 

 



 
 

 
 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Kapan bapak melakukan peran sebagai guru Bimbingan dan Konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi siswa? 

Pak Salmi 

Ketika bapak telah memasuki suatu instansi, maka bapak telah dituntut untuk 

mengajar dan menjadi contoh kepada siswa.  

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana peran bapak memberikan layanan bimbingan konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi siswa? 

Pak Salmi 

Mendidik siswa tentunya perlu menjadi contoh terlebih dahulu bagi siswa. Maka 

dari itu, materi yang diajarkan kepada siswa perlunya kita mendidik diri kita 

terlebih dahulu. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Layanan apa saja yang bapak berikan dalam membentuk attitude komunikasi 

siswa? 

Pak Salmi 

Sifat layanan ialah kondisional, apa yang dibutuhkan siswa disitulah kami 

memberikan layanan. Namun secara administrasi seorang guru BK memiliki RPL, 

namun di lapangan tidak berfokus pada yang dipegang. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan tersebut membantu bapak dalam membentuk attitude komunikasi 

siswa? 

 



 
 

 
 

Pak Salmi 

Sangat membantu, karena setiap siswa ini tentu kita arahkan ke arah yang baik. 

Siswa yang memiliki attitude komunikasi kurang baik tinggal kita arahkan dan 

mana siswa yang sudah baik kita sarankan untuk dipertahankan dan ditingkatkan. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa saja topik yang bapak sampaikan dalam membentuk attitude komunikasi 

siswa? 

Pak Salmi 

Bermacam-macam yang kita berikan kepada siswa. Dalam administrasi di 

sekolah, itu kita tuangkan dalam bentuk RPL. Untuk beberapa tahun terakhir ini 

yang paling sering diberikan ialah bagimana menghadapi pembelajaran di masa 

pandemi ini.  

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana bapak dapat mengidentifikasi siswa yang belum berkomunikasi 

dengan baik? 

Pak Salmi 

Ada beberapa cara untuk memberikan penilaian terhadap siswa. Kita bisa melihat 

ketika kita meminta siswa untuk menyampaikan ulang materi yang telah di 

sampaikan atau pada saat siswa berkomunikasi dengan teman, guru, dan orang 

yang berada di lingkungan sekolah. Jadi ketika didapati siswa yang belum baik 

dalam berkomunikasinya maka akan langsung kita evaluasi dan kita bimbing 

dalam bentuk layanan informasi. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana bapak mengidentifikasi siswa yang sudah baik dalam berkomunikasi? 

 



 
 

 
 

Pak Salmi 

Sama dengan cara sebelumnya, kita juga bisa menilai langsung saat siswa tersebut 

sedang menyampaikan sesuatu kepada kita.  

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa program bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa agar peran bapak 

dalam membentuk attitude komunikasi siswa tercapai? 

Pak Salmi 

Secara keseluruhannya guru BK disini menggunakan program di bidang pribadi, 

sosial, belajar, dan karir.  

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana perilaku siswa berkaitan dengan attitude komunikasinya setelah peran 

bapak telah terlaksana dalam membentuk attitude komunikasi siswa tersebut? 

Pak Salmi 

Setelah memberikan layanan kepada siswa, tentunya ada harapan kepada siswa 

untuk melakukan perubahan. Biasanya mereka akan segera ada perubahan. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah sekolah menyediakan fasilitas agar terlaksana layanan bimbingan 

konseling dalam membentuk attitude komunikasi siswa di sekolah? 

Pak Salmi 

Di sekolah ini menyediakan fasilitas yang lengkap. Seperti adanya komputer, 

tersedianya wifi, memiliki ruangan khusus untuk guru BK, serta sekolah bersedia 

memberikan apapun yang dibutuhkan oleh guru BK.  

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa kendala yang bapak temui saat membentuk attitude komunikasi siswa? 



 
 

 
 

Pak Salmi 

Untuk kendala saat ini ialah hampir semua proses pembelajaran dilakukan secara 

daring, sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana karakter siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL TRANSKIP WAWANCARA DENGAN GURU BIMBINGAN 

KONSELING TENTANG PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING 

DALAM MEMBENTUK ATTITUDE KOMUNIKASI GENERASI Z DI 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU 

Kode  Baris Hasil wawancara 
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Pendidikan bapak sesuai dengan pekerjaan yaitu jurusan 

Bimbingan Konseling di UIN SUSKA RIAU. 

Karena bapak menyukai profesi sebagai guru, menyukai 

bertemu dengan anak-anak dan juga suka dengan keramaian.  

Merupakan keinginan sendiri dan menjadi guru merupakan 

merupakan salah satu cara agar bisa bermanfaat untuk orang 

lain. 

Ketika bapak telah memasuki suatu instansi, maka bapak 

telah dituntut untuk mengajar dan menjadi contoh kepada 

siswa.  

Mendidik siswa tentunya perlu menjadi contoh terlebih 

dahulu bagi siswa.. 

Sifat layanan ialah kondisional, apa yang dibutuhkan siswa 

disitulah kami memberikan layanan.  

Sangat membantu, karena setiap siswa ini tentu kita arahkan 

ke arah yang baik.  

Bermacam-macam yang kita berikan kepada siswa. Dalam 

administrasi di sekolah, itu kita tuangkan dalam bentuk RPL. 

Untuk beberapa tahun terakhir ini yang paling sering 

diberikan ialah bagimana menghadapi pembelajaran di masa 

pandemi ini.  

Ada beberapa cara untuk memberikan penilaian terhadap 

siswa. Kita bisa melihat ketika siswa berkomunikasi dengan 

teman, guru, dan orang yang berada di lingkungan sekolah.  

Sama dengan cara sebelumnya, kita juga bisa menilai 

langsung saat siswa tersebut sedang menyampaikan sesuatu 

kepada kita.  



 
 

 
 

Secara keseluruhannya guru BK disini menggunakan program 

di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir.  

Setelah memberikan layanan kepada siswa, tentunya ada 

harapan kepada siswa untuk melakukan perubahan. Biasanya 

mereka akan segera ada perubahan. 

Di sekolah ini menyediakan fasilitas yang lengkap. Seperti 

adanya komputer, tersedianya wifi, memiliki ruangan khusus 

untuk guru BK. 

Untuk kendala saat ini ialah hampir semua proses 

pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga kita tidak 

bisa melihat bagaimana karakter siswa.  

 

Keterangan : 

(LP)  : Latar belakang pendidikan 

(AG)  : Alasan menjadi guru BK 

(KP)  : Keinginan pribadi 

(KM)  : Kapan melaksanakan peran guru BK 

(BP)  : Bagaimana peran guru BK 

(BL)  : Bagaimana memberikan layanan BK 

(LA)  : Layanan apa saja 

(LM)  : Layanan membantu guru BK 

(TP)  : Topik layanan BK 

(MS)  : Mengidentifikasikan siswa 

(PK)  : Program BK 

(PS)  : Perilaku siswa 

(KP)  : Kendala 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN  

GURU BIMBINGAN KONSELING 2 

Veggy Oktaviani, S.Pd, Perempuan, Guru Bimbingan Konseling, MAN 2 

Kota Pekanbaru, Wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 maret 2022. 

Wawancara mendalam tentang peran guru bimbingan konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi generasi Z di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Pekanbaru. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana latar belakang pendidikan ibu? 

Buk Veggy Oktaviani 

Saya merupakan alumni UIN SUSKA RIAU jurusan Bimbingan Konseling. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa alasan ibu menjadi guru Bimbingan Konseling? 

Buk Veggy Oktaviani 

Saya suka mendengarkan cerita orang lain, jadi saya termotivasi menjadi guru 

BK. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah ibu menjadi guru Bimbingan Konseling di sekolah ini merupakan 

keinginan pribadi atau paksaan dari orang lain? 

Buk Veggy Oktaviani 

Keinginan pribadi. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Kapan ibu melakukan peran sebagai guru Bimbingan dan Konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi siswa? 



 
 

 
 

Buk Veggy Oktaviani 

Kapanpun, saya akan selalu mencoba memberikan contoh yang baik kepada 

siswa. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana peran ibu memberikan layanan bimbingan konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi siswa? 

Buk Veggy Oktaviani 

Ketika ada siswa yang ke ruang BK dengan adab yang kurang sopan, maka segera 

langsung saya beritahu bagaimana yang baiknya. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Layanan apa saja yang ibu berikan dalam membentuk attitude komunikasi siswa? 

Buk Veggy Oktaviani 

Lebih banyaknya melakukan layanan informasi. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan tersebut membantu ibu dalam membentuk attitude komunikasi 

siswa? 

Buk Veggy Oktaviani 

Tentunya sangat membantu. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa saja topik yang ibu sampaikan dalam membentuk attitude komunikasi siswa? 

Buk Veggy Oktaviani 

Topik bertutur kata yang baik, adab kepada yang lebih tua. 



 
 

 
 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana ibu dapat mengidentifikasi siswa yang belum berkomunikasi dengan 

baik? 

Buk Veggy Oktaviani 

Dapat dilihat dari cara berbicaranya dengan teman sebaya atau dengan guru di 

sekolah. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana ibu mengidentifikasi siswa yang sudah baik dalam berkomunikasi? 

Buk Veggy Oktaviani 

Ketika melihat langsung siswa tersebut berkomunikasi dengan kita, guru, dan 

teman sebayanya. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa program bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa agar peran ibu 

dalam membentuk attitude komunikasi siswa tercapai? 

Buk Veggy Oktaviani 

Program pada bidang sosial, pribadi dalam bentuk layanan informasi atau layanan 

konseling individu. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana perilaku siswa berkaitan dengan attitude komunikasinya setelah peran 

ibu telah terlaksana dalam membentuk attitude komunikasi siswa tersebut? 

Buk Veggy Oktaviani 

Lebih sopan dan lebih berhati-hati saat menyampaikan sesuatu.  

 



 
 

 
 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah sekolah menyediakan fasilitas agar terlaksana layanan bimbingan 

konseling dalam membentuk attitude komunikasi siswa di sekolah? 

Buk Veggy Oktaviani 

Sekolah sudah memberikan fasilitas yang lengkap dan nyaman.  

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa kendala yang ibu temui saat membentuk attitude komunikasi siswa? 

Buk Veggy Oktaviani 

Konseling akan terlaksana pada saat siswa mendatangi guru BK, karena tidak 

adanya jam guru BK untuk masuk ke dalam kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL TRANSKIP WAWANCARA DENGAN GURU BIMBINGAN 

KONSELING TENTANG PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING 

DALAM MEMBENTUK ATTITUDE KOMUNIKASI GENERASI Z DI 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU 

Kode  Baris Hasil wawancara 
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Saya merupakan alumni UIN SUSKA RIAU jurusan 

Bimbingan Konseling. 

Saya suka mendengarkan cerita orang lain, jadi saya 

termotivasi menjadi guru BK. 

Keinginan pribadi. 

Kapanpun, saya akan selalu mencoba memberikan contoh 

yang baik kepada siswa. 

Ketika ada siswa yang ke ruang BK dengan adab yang kurang 

sopan, maka segera langsung saya beritahu bagaimana yang 

baiknya. 

Lebih banyaknya melakukan layanan informasi. 

Tentunya sangat membantu. 

Topik bertutur kata yang baik, adab kepada yang lebih tua. 

Dapat dilihat dari cara berbicaranya dengan teman sebaya 

atau dengan guru di sekolah. 

Ketika melihat langsung siswa tersebut berkomunikasi 

dengan kita, guru, dan teman sebayanya. 

Program pada bidang sosial, pribadi dalam bentuk layanan 

informasi atau layanan konseling individu. 

Lebih sopan dan lebih berhati-hati saat menyampaikan 

sesuatu.  

Sekolah sudah memberikan fasilitas yang lengkap dan 

nyaman.  

Konseling akan terlaksana pada saat siswa mendatangi guru 



 
 

 
 

BK, karena tidak adanya jam guru BK untuk masuk ke dalam 

kelas 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN 

GURU BIMBINGAN KONSELING 

Sucitra Utari, S.Pd, Perempuan, Guru Bimbingan Konseling, MAN 2 Kota 

Pekanbaru, Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 maret 2022. Wawancara 

mendalam tentang peran guru bimbingan konseling dalam membentuk attitude 

komunikasi generasi Z di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana latar belakang pendidikan ibu? 

Buk Sucitra Utari 

Linear sesuai dengan bidangnya yaitu S1 Bimbingan Konseling di UIN SUSKA 

RIAU. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa alasan ibu menjadi guru Bimbingan Konseling? 

Buk Sucitra Utari 

Karena tertarik pada bidang sosial dan ingin menjadi seorang guru. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah ibu menjadi guru Bimbingan Konseling di sekolah ini merupakan 

keinginan pribadi atau paksaan dari orang lain? 

Buk Sucitra Utari 

Keinginan pribadi dan dorongan dari keluarga. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Kapan ibu melakukan peran sebagai guru Bimbingan dan Konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi siswa? 



 
 

 
 

Buk Sucitra Utari 

Pada saat melakukan layanan, dan saat berinteraksi langsung dengan anak di 

sekolah maupun luar sekolah. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana peran ibu memberikan layanan bimbingan konseling dalam 

membentuk attitude komunikasi siswa? 

Buk Sucitra Utari 

Langsung memberikan contoh, dan penerapan anak juga langsung dapat terlihat. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Layanan apa saja yang ibu berikan dalam membentuk attitude komunikasi siswa? 

Buk Sucitra Utari 

Layanan yang diberikan tergantung dari kebutuhan. Lebih sering menggunakan 

layanan informasi dan kelompok serta dengan teknik pemberian contoh. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan tersebut membantu ibu dalam membentuk attitude komunikasi 

siswa? 

Buk Sucitra Utari 

Sangat membantu. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa saja topik yang ibu sampaikan dalam membentuk attitude komunikasi siswa? 

Buk Sucitra Utari 

Kebanyakan mengenai attitude kepada guru dan teman sebaya. 



 
 

 
 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana ibu dapat mengidentifikasi siswa yang belum berkomunikasi dengan 

baik? 

Buk Sucitra Utari 

Pada saat siswa berkomunikasi dengan kita, kita akan segera mengetahui 

bagaimana attitude komunikasi siswa tersebut. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana ibu mengidentifikasi siswa yang sudah baik dalam berkomunikasi? 

Buk Sucitra Utari 

Biasanya akan tergambar saat berkomuikasi langsung dengan kita. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa program bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa agar peran ibu 

dalam membentuk attitude komunikasi siswa tercapai? 

Buk Sucitra Utari 

Program secara tertulis tidak ada, akan tetapi dengan lingkungan yang baik di 

sekolah ini, siswa biasanya langsung menyesuaikan diri. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana perilaku siswa berkaitan dengan attitude komunikasinya setelah peran 

ibu telah terlaksana dalam membentuk attitude komunikasi siswa tersebut? 

Buk Sucitra Utari 

Akan langsung berubah. Karena siswa di sekolah ini cenderung cepat mengerti 

dan mudah untuk melakukan perubahan. 

 



 
 

 
 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah sekolah menyediakan fasilitas agar terlaksana layanan bimbingan 

konseling dalam membentuk attitude komunikasi siswa di sekolah? 

Buk Sucitra Utari 

Sekolah akan memberikan apa yang dibutuhkan guru BK. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa kendala yang ibu temui saat membentuk attitude komunikasi siswa? 

Buk Sucitra Utari 

Waktu, karena selama pandemi tidak ada melakukan layanan klasikal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL TRANSKIP WAWANCARA DENGAN GURU BIMBINGAN 

KONSELING TENTANG PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING 

DALAM MEMBENTUK ATTITUDE KOMUNIKASI GENERASI Z DI 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU 
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Linear sesuai dengan bidangnya yaitu S1 Bimbingan 

Konseling di UIN SUSKA RIAU. 

Karena tertarik pada bidang sosial dan ingin menjadi seorang 

guru. 

Keinginan pribadi dan dorongan dari keluarga. 

Pada saat melakukan layanan, dan saat berinteraksi langsung 

dengan anak di sekolah maupun luar sekolah. 

Langsung memberikan contoh, dan penerapan anak juga 

langsung dapat terlihat. 

Layanan yang diberikan tergantung dari kebutuhan. Lebih 

sering menggunakan layanan informasi dan kelompok serta 

dengan teknik pemberian contoh. 

Sangat membantu. 

Kebanyakan mengenai attitude kepada guru dan teman 

sebaya. 

Pada saat siswa berkomunikasi dengan kita, kita akan segera 

mengetahui bagaimana attitude komunikasi siswa tersebut. 

Biasanya akan tergambar saat berkomuikasi langsung dengan 

kita. 

Program secara tertulis tidak ada, akan tetapi dengan 

lingkungan yang baik di sekolah ini, siswa biasanya langsung 

menyesuaikan diri. 

Akan langsung berubah. Karena siswa di sekolah ini 

cenderung cepat mengerti dan mudah untuk melakukan 



 
 

 
 

perubahan. 

Sekolah akan memberikan apa yang dibutuhkan guru BK. 

Waktu, karena selama pandemi tidak ada melakukan layanan 

klasikal. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SISWA 

Nama   : Leony Risala Nova 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tanggal Wawancara : 5 April 2022 

 

Leony merupakan siswa kelas XII IPS 1, wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 5 April 2022 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah guru Bimbingan Konseling telah berperan dalam membentuk attitude 

komunikasi siswa? 

Leony  

Sudah kak, guru BK telah memberikan contoh dan pengaruh yang baik untuk 

membentuk akhlak dan komunikasi siswa. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa saja layanan Bimbingan Konseling yang diberikan guru BK untuk 

membentuk attitude komunikasi siswa? 

Leony  

Guru BK biasanya menasihati siswa dan memberi contoh bagaimana yang baik 

dalam berkomunikasi. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan yang diberikan guru BK membantu siswa dalam merubah 

attitude komunikasi siswa kearah yang lebih baik?  

Leony  

Iya, bimbingan dari guru BK dapat membuat kami memilih jalan yang baik. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan yang diberikan oleh guru BK untuk membentuk attitude 

komunikasi siswa sudah efektif 

 



 
 

 
 

Leony  

Sudah efektif kak.  

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana evaluasi terkait peran guru Bk dalam membentuk attitude komunikasi 

siswa? 

Leony  

Guru BK lebih memaksimalkan memberikan layanan kepada seluruh siswa, tidak 

hanya kepada siswa yang berkonsultasi ke ruang BK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SISWA TENTANG PERAN 

GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MEMBENTUK ATTITUDE 

KOMUNIKASI GENERASI Z DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA 

PEKANBARU 

 

Nama   : Leony Risala Nova 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tanggal Wawancara : 5 April 2022 

 

 Baris Hasil wawancara 

  Sudah kak, guru BK telah memberikan contoh dan pengaruh 

yang baik untuk membentuk akhlak dan komunikasi siswa. 

Guru BK biasanya menasihati siswa dan memberi contoh 

bagaimana yang baik dalam berkomunikasi. 

Iya, bimbingan dari guru BK dapat membuat kami memilih 

jalan yang baik. 

Sudah efektif kak.  

Guru BK lebih memaksimalkan memberikan layanan kepada 

seluruh siswa, tidak hanya kepada siswa yang berkonsultasi ke 

ruang BK. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SISWA 

Nama   : Alya Nur Aziza 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tanggal Wawancara : 7 April 2022 

 

Alya merupakan siswa kelas XII IPS 1, wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 7 April 2022 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah guru Bimbingan Konseling telah berperan dalam membentuk attitude 

komunikasi siswa? 

Alya   

Sudah kak, kalau menurut saya setiap berjumpa guru BK, beliau selalu 

memberikan contoh yang baik baik dalam berkomunikasi maupun bersikap. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa saja layanan Bimbingan Konseling yang diberikan guru BK untuk 

membentuk attitude komunikasi siswa? 

Alya  

Guru BK memberikan layanan informasi seperti bagaimana contoh menjadi 

pribadi yang baik, kiat-kiat menjadi sukses, dll. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan yang diberikan guru BK membantu siswa dalam merubah 

attitude komunikasi siswa kearah yang lebih baik?  

Alya  

Layanan BK yang diberian kepada kami sudah membantu kami memiliki arah 

kedepannya. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan yang diberikan oleh guru BK untuk membentuk attitude 

komunikasi siswa sudah efektif 



 
 

 
 

Alya  

Sudah. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana evaluasi terkait peran guru Bk dalam membentuk attitude komunikasi 

siswa? 

Alya  

Diharapkan guru BK bisa aktif lagi memberikan layanan di dalam kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SISWA TENTANG PERAN 

GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MEMBENTUK ATTITUDE 

KOMUNIKASI GENERASI Z DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA 

PEKANBARU 

Nama   : Alya Nur Aziza 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tanggal Wawancara : 7 April 2022 

 

 Baris Hasil wawancara 

  Sudah kak, kalau menurut saya setiap berjumpa guru BK, 

beliau selalu memberikan contoh yang baik baik dalam 

berkomunikasi maupun bersikap. 

Guru BK memberikan layanan informasi seperti bagaimana 

contoh menjadi pribadi yang baik, kiat-kiat menjadi sukses, 

dll. 

Layanan BK yang diberian kepada kami sudah membantu 

kami memiliki arah kedepannya. 

Sudah. 

Diharapkan guru BK bisa aktif lagi memberikan layanan di 

dalam kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SISWA 

Nama   : Bentarrio 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tanggal Wawancara : 7 April 2022 

 

Ben merupakan siswa kelas XII IPS 1, wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 7 April 2022 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah guru Bimbingan Konseling telah berperan dalam membentuk attitude 

komunikasi siswa? 

Ben   

Sudah, guru BK telah memberikan kami ilmu dan contoh yang baik dalam 

berkomunikasi dan bersikap. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa saja layanan Bimbingan Konseling yang diberikan guru BK untuk 

membentuk attitude komunikasi siswa? 

Ben  

Layanan dalam bentuk informasi dan pribadi, dimana siswa datang dan konsultasi 

di ruangan BK. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan yang diberikan guru BK membantu siswa dalam merubah 

attitude komunikasi siswa kearah yang lebih baik?  

Ben  

Pasti sangat membantu, karena guru BK pun selalu mengajarkan kami untuk 

senantiasa berakhlak baik. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan yang diberikan oleh guru BK untuk membentuk attitude 

komunikasi siswa sudah efektif 



 
 

 
 

Ben  

Sudah kak, guru BK di MAN 2 ini selalu terfokus pada attitude dan sopan santun 

siswa. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana evaluasi terkait peran guru Bk dalam membentuk attitude komunikasi 

siswa? 

Ben  

Sebaiknya, perbanyak lagi memberikan materi tentang membentuk attitude 

komunikasi di kelas agar semua siswa dapat merubah komunikasinya lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SISWA TENTANG PERAN 

GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MEMBENTUK ATTITUDE 

KOMUNIKASI GENERASI Z DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA 

PEKANBARU 

Nama   : Bentarrio 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tanggal Wawancara : 7 April 2022 

 

 Baris Hasil wawancara 

  Sudah, guru BK telah memberikan kami ilmu dan contoh 

yang baik dalam berkomunikasi dan bersikap. 

Layanan dalam bentuk informasi dan pribadi, dimana siswa 

datang dan konsultasi di ruangan BK. 

Pasti sangat membantu, karena guru BK pun selalu 

mengajarkan kami untuk senantiasa berakhlak baik. 

Sudah kak, guru BK di MAN 2 ini selalu terfokus pada 

attitude dan sopan santun siswa. 

Sebaiknya, perbanyak lagi memberikan materi tentang 

membentuk attitude komunikasi di kelas agar semua siswa 

dapat merubah komunikasinya lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SISWA 

Nama   : Dayang Putri 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tanggal Wawancara : 10 April 

 

Dayang merupakan siswa kelas XII IPS 1, wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 10 April 2022 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah guru Bimbingan Konseling telah berperan dalam membentuk attitude 

komunikasi siswa? 

Dayang   

Guru BK sudah berperan dengan baik dalam membentuk attitude komunikasi 

siswa kak, hanya saja untuk masalah mental siswa lebih memfokuskan pada 

persiapan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa saja layanan Bimbingan Konseling yang diberikan guru BK untuk 

membentuk attitude komunikasi siswa? 

Dayang  

Jika siswa kurang baik dalam berkomunikasi dan bersikap, maka guru BK 

memberitahu dan menasihati siswa. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan yang diberikan guru BK membantu siswa dalam merubah 

attitude komunikasi siswa kearah yang lebih baik?  

Dayang  

Iya kak. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan yang diberikan oleh guru BK untuk membentuk attitude 

komunikasi siswa sudah efektif 



 
 

 
 

Dayang  

Iya, sudah kak. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana evaluasi terkait peran guru Bk dalam membentuk attitude komunikasi 

siswa? 

Dayang  

Kami ingin guru BK bisa masuk ke dalam kelas agar dapat merasakan layanan 

bimbingan konseling, sehingga pemberian layanan tidak hanya terjadi pada siswa 

yang datang ke ruang BK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SISWA TENTANG PERAN 

GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MEMBENTUK ATTITUDE 

KOMUNIKASI GENERASI Z DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA 

PEKANBARU 

Nama   : Dayang Putri 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tanggal Wawancara : 10 April 

 

 Baris Hasil wawancara 

  Guru BK sudah berperan dengan baik dalam membentuk 

attitude komunikasi siswa kak, hanya saja untuk masalah 

mental siswa lebih memfokuskan pada persiapan siswa ke 

jenjang pendidikan selanjutnya. 

Jika siswa kurang baik dalam berkomunikasi dan bersikap, 

maka guru BK memberitahu dan menasihati siswa. 

Iya kak. 

Iya, sudah kak. 

Kami ingin guru BK bisa masuk ke dalam kelas agar dapat 

merasakan layanan bimbingan konseling, sehingga pemberian 

layanan tidak hanya terjadi pada siswa yang datang ke ruang 

BK. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SISWA 

Nama   : Rafi Aldy Pratama 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tanggal Wawancara : 10 April 

 

Rafi merupakan siswa kelas XII IPS 1, wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 10 April 2022 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah guru Bimbingan Konseling telah berperan dalam membentuk attitude 

komunikasi siswa? 

Rafi  

Ya, sudah. Karena telah membentuk siswa menjadi lebih baik lagi dalam 

berkomunikasi. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apa saja layanan Bimbingan Konseling yang diberikan guru BK untuk 

membentuk attitude komunikasi siswa? 

Rafi  

Layanan yang diberikan oleh guru BK adalah memberikan suatu informasi kepada 

siswa. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan yang diberikan guru BK membantu siswa dalam merubah 

attitude komunikasi siswa kearah yang lebih baik?  

Rafi  

Kami dapat merubah diri kami ke arah yang lebih baik, karena guru BK disini 

juga sudah memberikan contoh yang baik untuk kami. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Apakah layanan yang diberikan oleh guru BK untuk membentuk attitude 

komunikasi siswa sudah efektif? 



 
 

 
 

Rafi 

Sudah, guru BK selalu memberikan arahan dan kesempatan untuk kami 

menyampaikan saran dan solusi. 

Nurhusnul Arifaturrahmi 

Bagaimana evaluasi terkait peran guru Bk dalam membentuk attitude komunikasi 

siswa? 

Rafi 

Guru BK telah berperan baik dan memberikan pelayanan yang dapat 

dikembangkan oleh siswa untuk kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SISWA TENTANG PERAN 

GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MEMBENTUK ATTITUDE 

KOMUNIKASI GENERASI Z DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA 

PEKANBARU 

Nama   : Rafi Aldy Pratama 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tanggal Wawancara : 10 April 

 

 Baris Hasil wawancara 

  Ya, sudah. Karena telah membentuk siswa menjadi lebih baik 

lagi dalam berkomunikasi. 

Layanan yang diberikan oleh guru BK adalah memberikan 

suatu informasi kepada siswa. 

Kami dapat merubah diri kami ke arah yang lebih baik, karena 

guru BK disini juga sudah memberikan contoh yang baik 

untuk kami. 

Sudah, guru BK selalu memberikan arahan dan kesempatan 

untuk kami menyampaikan saran dan solusi. 

Guru BK telah berperan baik dan memberikan pelayanan yang 

dapat dikembangkan oleh siswa untuk kedepannya. 
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