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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa 

memisahkan diri dengan individu lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa 

segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, maupun sistem kemasyarakatan 

terbentuk karena komunikasi antara satu manusia dengan manusia lainnya. 

Manusia melakukan komunikasi setiap saat dalam setiap setting kehidupan. 

Begitu juga usahanya dalam menyelesaikan atau mengatasi segala masalah 

yang dihadapinya, manusia pasti membutuhkan orang lain dan tidak akan 

mampu hidup tanpa melakukan komunikasi dengan orang disekitarnya. 

Kesuksesan kehidupan sosial seseorang sangatlah dipengaruhi oleh proses 

komunikasi yang terjalin. Peran sosial manusia barlangsung secara alami, 

karena manusia tidak mampu bertahan hidup tanpa bantuan dari manusia 

lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang akan terisolasi jika tidak 

pernah berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya komunikasi menjadi 

aktivitas yang sangat penting dan kompleks bagi kehidupan manusia. Hal ini 

adalah sebuah hakekat bahwa sebagian besar pribadi individu terbentuk dari 

hasil integrasi sosial dengan sesamanya. Dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya, mereka melakukan komunikasi dengan orang lain. 

Melalui komunikasi, individu dapat memahami antar sesamanya dan 

mengetahui informasi mengenai lingkungan sekitarnya, sehingga mampu 
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mengambil tindakan dan keputusan sebagai respon informasi yang diberikan. 

Kualitas dalam berkomunikasi menjadi ukuran sejauh mana seseorang dapat 

diterima atau tidak di lingkungan sosialnya.  

Perkembangan kehidupan sosial memiliki berbagai macam tugas 

perkembangan yang harus dilalui agar kehidupan sosial remaja berjalan 

dengan baik di masa yang akan datang. Salah satu tugas perkembangan sosial 

remaja adalah membina hubungan sosial dengan teman sebaya dan orang 

dewasa selain guru dan orang tua (Yusuf, 2011:66). Siswa dalam masa 

remajanya yang telah menjalankan tugas perkembangannya dengan baik 

mampu berinteraksi. Hal seperti ini tidak lepas dari peran keluarga dan 

lingkungannya. Siswa dalam masa remajanya yang mendapatkan kasih sayang 

orang tua, pendidikan dasar keagamaan dan pengawasan hubungan 

bermasyarakat kerap tidak mengalami kesulitan dalam menjalin komunikasi 

interpersonal.  

Komunikasi interpersonal bagi siswa merupakan hal yang penting 

sebagai upaya meningkatkan hubungan sosial dengan orang lain, prestasi 

akademik dan non akademik siswa. Siswa dengan komunikasi interpersonal 

yang rendah hendaknya mendapat bantuan untuk menunjang dan 

meningkatkan hubungan interpersonal dengan orang lain. Dalam lingkungan 

sekolah, komunikasi interpersonal siswa yang rendah dapat menyebabkan 

dampak negatif. Data Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis 

jumlah tawuran pelajar tahun 2011 sebanyak 339 kasus dan memakan korban 

jiwa sebanyak 82 orang. Pada tahun 2010, jumlah tawuran antar-pelajar 
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sebanyak 128 kasus (http://www.kpai.go.id/data-tawuran-pelajar-indonesia, 

diakses 02 Juli 2018). Banyak sekali alasan yang bisa menjadikan tawuran 

antar pelajar terjadi. Pelajar sering kali tawuran hanya karena masalah pernah 

terjadi karena dipicu saling mencela di situs jejaring sosial. Dari jajak 

pendapat Kompas pada bulan Oktober 2017, dengan responden di 12 kota di 

Indonesia, diketahui sebanyak 24,1 persen responden mengakui bahwa dia 

pernah terlibat tawuran atau perkelahian masal pelajar saat bersekolah 

(Kompas , diakses 02 Juli 2018). 

Sesuai dengan fenomena yang terjadi sekarang ini, perkembangan 

teknologi yang semakin canggih dibidang komunikasi membuat manusia 

semakin individualis. Hal ini tentu mengurangi sifat sosial manusia sehingga 

dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi di dunia 

nyata. Semakin minimnya komunikasi yang dijalin maka tentu memberikan 

dampak buruk sehingga bisa terjadi kesalahpahaman dan berujung dengan 

konflik.  

Pesatnya perkembangan zaman tidak dapat dipungkiri tentu 

menimbulkan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks dalam 

sendi-sendi kehidupan manusia. Hal ini semakin menuntut lahirnya layanan-

layanan untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Perkembangan ilmu 

bimbingan konseling sangat dipengaruhi oleh kebutuhan manusia dalam 

kehidupan yang semakin kompleks. Komalasari, dkk 2011 (dalam Hanani 

2017:111) mengatakan perkembangan bimbingan konseling tidak hanya 

http://www.kpai.go.id/data-tawuran-pelajar-indonesia
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berhenti disitu, tetapi terus mendapatkan perhatian bahkan semakin 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

Bimbingan dan konseling merupakan program layanan yang terdapat 

disekolah untuk membantu siswa dalam menjalankan tugas 

perkembangannya dengan baik. Salah satu layanan yang cocok diterapkan 

untuk meningkatkan interaksi sosial teman sebaya adalah layanan bimbingan 

kelompok. Gazda (dalam Prayitno & Amti, 2015:309) layanan bimbingan 

kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok 

siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. 

Selanjutnya  Rasimin & Hamdi (2018:6), layanan bimbingan kelompok yaitu 

apabila konten dalam kelompok mengarah pada hal-hal yang umum. 

Layanan bimbingan kelompok dibahas topik-topik umum yang 

menjadi kepedulian bersama anggota kelompok. Masalah yang menjadi topik 

pembicaraan dalam layanan bimbingan kelompok, dibahas melalui suasana 

dinamika kelompok secara intens dan konstruktif, diikuti oleh semua anggota 

kelompok dibawah bimbingan pemimpin kelompok (konselor). 

Permasalahan yang peneliti temukan secara khusus pada saat praktik 

layanan konseling pendidikan di sekolah (PLKPS) di SMA Adhyaksa 1 Jambi 

menunjukkan siswa cenderung lebih minim dalam berinteraksi terutama 

saling berkomunikasi satu sama lain di dalam kelas dikarenakan lebih fokus 

dengan alat komunikasi (gadget) mereka masing-masing sehingga 

komunikasi interpersonal dengan teman yang lainnya kurang terjalin dalam 

interaksinya di dunia nyata.  
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

guru pembimbing di SMA Adhyaksa 1 Jambi, kelas XI adalah kelas yang 

melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada saat jam pelajaran 

bimbingan konseling di kelas tersebut. Siswa secara bersama-sama melalui 

dinamika kelompok memperoleh berbagai informasi dan menemukan solusi 

dari topik permasalahan yang dibahas tersebut, dimana siswa-siswi di kelas 

tersebut tentunya komunikasi interpersonal masing-masing siswa berbeda-

beda. Sebelum pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok guru pembimbing 

telah membuat Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL). Dalam pelaksanaannya, 

guru pembimbing memimpin selama proses layanan bimbingan kelompok 

berlangsung dalam setiap tahapan-tahapan kegiatan tersebut, sehingga guru 

pembimbing secara langsung melihat siswanya melibatkan diri secara penuh 

dalam kelompok, berkomunikasi secara terbuka, dan juga membina 

keakraban satu sama lain.  

Berhubung dnegan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk 

mengambil lebih lanjut tentang penelitian dengan judul “Kontribusi 

Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok terhadap Komunikasi 

Interpersonal Siswa Kelas XI SMA Adhyaksa 1 Jambi”. 

 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat diarahkan kepada hal-

hal berikut; 

1. Mengingat jenis layanan bimbingan konseling berdasarkan pola 17+ 

mencakup sepuluh jenis layanan, maka dalam penelitian ini dibatasi 



6 

 

hanya pada layanan yang telah diberikan guru pembimbing kepada siswa 

kelas XI yaitu layanan bimbingan kelompok, dengan komponen 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok antara lain, pemimpin 

kelompok, anggota kelompok, dan materi layanan. 

2. Dalam penelitian ini komunikasi interpersonal dibatasi hanya pada 

aspek-aspek antara lain: Keterbukaaan (Openness), Empati (Empathy), 

Sikap Mendukung (Supportiveness), Sikap Positif (Positiveness) dan 

Kesetaraan (Equality). 

3. Subjek penelitian terfokus pada siswa kelas XI SMA Adhyaksa 1 Jambi.  

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas XI 

SMA Adhyaksa 1 Jambi ? 

2. Bagaimana komunikasi interpersonal siswa kelas XI SMA Adhyaksa 1 

Jambi ? 

3. Bagaimana kontribusi pelaksanaan layanan bimbingan kelompok terhadap 

komunikasi interpersonal siswa kelas XI SMA Adhyaksa 1 Jambi ?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengungkapkan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada siswa 

kelas XI SMA Adhyaksa 1 Jambi. 



7 

 

2. Mengungkapkan komunikasi interpersonal siswa kelas XI SMA Adhyaksa 

1 Jambi. 

3. Mengungkapkan kontribusi pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

terhadap komunikasi interpersonal siswa kelas XI SMA Adhyaksa 1 

Jambi.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis:  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai 

bukti empiris kepada guru pembimbing bahwa layanan bimbingan 

kelompok memiliki andil dalam komunikasi interpersonal pada diri siswa 

di sekolah. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Siswa dapat mengetahui komunikasi interpersonal tentang dirinya 

sendiri dan menjadi lebih baik lagi dalam berkomunikasi 

interpersonal, baik dengan temannya maupun dengan orang lain. 

b. Guru bidang studi, sebagai evaluasi kelancaran proses belajar 

mengajar di kelas dan dijadikan bahan masukan dan 

mengembangkannya di masa mendatang. 

c. Kepala sekolah, sebagai evaluasi atas program pendidikan di sekolah 

dan sebagai masukan dalam penetapan kebijakan di masa mendatang 

khususnya dalam bidang studi bimbingan dan konseling. 
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d. Orangtua, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman dengan penuh 

kasih sayang ketika mendiskusikan sehingga saling terbuka pendapat 

antara orangtua dan anak. 

  

F. Anggapan Dasar 

1. Komunikasi interpersonal setiap siswa berbeda-beda. 

2. Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan yang dapat 

membantu hubungan sosial siswa. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Terdapat kontribusi pelaksanaan layanan bimbingan kelompok terhadap  

komunikasi interpersonal siswa kelas XI SMA Adhyaksa 1 Jambi. 

 

H. Definisi Operasional 

1. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok yang telah diberikan 

guru pembimbing kepada siswa kelas XI. 

2. Komunikasi interpersonal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

komunikasi antar sesama siswa dalam pergaulan yang ditunjukkan dalam 

bentuk sikap keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap 

mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness) dan kesetaraan 

(equality). 
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I. Kerangka Konseptual 

Berikut disajikan kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 1.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Konseptual 
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