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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dalam artian luas merupakan proses interaksi antara 

manusia sebagai individu atau pribadi dan lingkungan alam semesta, 

lingkungan sosial, masyarakat sosial-ekonomi, sosial-politik dan sosial-

budaya dari masyarakat itu sendiri. Pendidikan dalam arti luas juga bisa 

diartikan sebagai hidup (segala pengalaman yang berlangsung dalam 

segala lingkungan dan sepanjang hayat) jadi pendidikan dalam arti luas, 

hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup. Maksudnya bahwa 

pendidikan adalah segala pengalaman hidup yang dilakukan oleh individu 

di lingkungannya yang dilakukan sepanjang hayat dan akan berpengaruh 

pusitif bagi masyarakat itu sendiri. 

Dictionary of Education dalam Fuad (2013:4) menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah suatu proses dimana seseorang mengembangkan 

kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya dalam 

masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan 

terhadap pengaruh lingkungan diluar dari lingkungan masyarakat seperti 

datang dari sekolah, sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami 

perkembangan kemampuan sosial yang lebih baik. 

Arti luas dari pendidikan adalah pendidikan yang terbagi dua yaitu 

pendidikan formal dan informal, karena pendidikan mengembangkan sikap 

dan tingkah laku di masyarakat sekitarnya untuk melakukan perilaku yang 

baik di lingkungan masyarakat. Sehingga, tenaga pendidik dapat 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Tenaga 

pendidik di sekolah salah satunya adalah guru pembimbing. 
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Menurut Abu Bakar (2010:31) “Tugas guru pembimbing adalah 

memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling, merencanakan 

program bimbingan, melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan 

konseling, melaksanakan layanan bimbingan konseling serta menjadi 

penanggung jawab atas siswa disekolah (150 Siswa)”. Guru pembimbing 

memberikan 10 layanan kepada siswa dengan pemberian secara klasikal, 

indiviual, maupun kelompok. 

Pemberian layanan secara klasikal adalah layanan orientasi, 

layanan informasi, dan layanan penguasaan konten. Sedangkan pemberian 

layanan secara individu adalah konseling individu, dan yang terakhir 

pemberian layanan secara kelompok (lebih dari dua orang) adalah layanan 

konseling kelompok, layanan bimbingan kelompok, layanan mediasi dan 

layanan konsultasi serta layanan penempatan dan penyaluran.  

Dalam pemberian layanan secara kelompok yaitu pemberian 

layanan bimbingan kelompok kepada siswa untuk membantu siswa 

mengembangkan sosialisasi serta kemampuan berkomunikasi terhadap 

anggota kelompok lainnya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri, 

menjadikan diri berani untuk mengemukakan pendapat dan belajar untuk 

menerima pendapat dari orang lain.  

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia 

baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari 

atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri, 

manusia sejak dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. 

Gerak dan tangis yang pertama pada saat ia dilahirkan adala suatu tanda 

komunikasi (Widjaja, 2008:64). 

Melalui komunikasi manusia dapat mengetahui peluang yang ada 

untuk dimanfaatkan, dipelihara, dan menghindar pada hal-hal yang 

mengancam alam sekitarnya. Melalui komunikasi manusia dapat 

mengetahui suatu kejadian atau peristiwa bahkan dapat mengembangkan 
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pengetahuannya, yakni belajar dari pengalamannya maupun melalui 

informasi yang mereka terima dari lingkungan sekitarnya. 

Jadi komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat  perlu untuk 

mengatur tata karma pergaulan manusia, sebab berkomunikasi dengan 

baik akan memberi pengaruh langsung pada struktur keseimbangan 

seseorang dalam masyarakat. 

Begitupula dengan komunikasi yang terjadi pada siswa. Banyak 

dijumpai siswa yang memiliki masalah dalam hubungan interpersonalnya. 

Di lingkungan sekolah siswa melakukan komunikasi interpersonal dengan 

semua komponen yang ada di dalamnya, seperti kepala sekolah, guru dan 

teman sebaya. Meskipun komunikasi interpersonal pasti dilakukan oleh 

semua siswa, namun kemampuan siswa dalam berkomunikasi tidaklah 

sama. 

Dari hasil wawancara dengan koordinator bk dan guru pembimbing 

kelas VII di SMPN 25 Kota Jambi ditemukan kasus yang memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang kurang efektif termasuk dalam 

komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Komunikasi yang dimaksud 

adalah kesulitan siswa dalam berkomunikasi sesama teman sebaya yang 

membuat terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman dalam 

mengeluarkan pendapat, komunikasi interpersonal kurang efektif juga 

terlihat ketika siswa memberikan penilaian yang kurang baik terhadap 

teman sebaya yang akan menimbulkan kesan yang negatif serta 

merenggangkan hubungan sosial di antara mereka. Hal ini diketahui guru 

pembimbing ketika memberikan layanan bk didalam kelas dan ketika 

melakukan kegiatan konseling serta ketika siswa melakukan komunikasi 

diluar jam pelajaran seperti pada saat jam istirahat maupun pada saat 

kegiatan ekstrakulikuler.  
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian di SMP N 25 Kota Jambi yang berjudul “Pengaruh Layanan 

Bimbingan Kelompok Terhadap Komunikasi Interpersonal Siswa di SMP 

N 25 Kota Jambi Tahun Ajaran 2017/2018” . 

 

B. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari apa 

yang dimaksudkan maka perlu adanya batasan masalah, masalah 

penelitian ini dibatasi oleh: 

1. Pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap komunikasi 

interpersonal siswa yang meliputi beberapa aspek yang mempengaruhi 

(Devito, 1997:259) diantaranya: 

a. Keterbukaan (Openess) 

b. Empati (Empathy) 

c. Sikap mendukung (Supportiveness) 

d. Sikap positif (Possitiveness) 

e. Kesetaraan (Equality) 

2. Siswa yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII B 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas VIIC sebagai kelompok 

pembanding SMP N 25 Kota Jambi Tahun Ajaran 2017/2018 

 

C. Rumusan Masalah 

Setelah peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini, maka 

peneliti merumuskan masalah menjadi seperti berikut: 

1. Bagaimana komunikasi interpersonal siswa pada kelompok eksperimen 

kelas VIIB? 

2. Bagaimana komunikasi interpersonal siswa pada kelompok 

pembanding kelas VIIC? 
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3. Seberapa besar layanan bimbingan kelompok berpengaruh terhadap 

komunikasi interpersonal siswa pada kelompok eksperimen kelas VIIB 

di SMP N 25 Kota Jambi Tahun Ajaran 2017/2018? 

 

D. Tujuan Penulisan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui komunikasi interpersonal siswa pada kelompok 

eksperimen kelas VIIB. 

2. Untuk mengetahui komunikasi interpersonal siswa pada kelompok 

pembanding kelas VIIC. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh layanan bimbingan 

kelompok terhadap komunikasi interpersonal siswa dikelas VIIB di 

SMP N 25 Kota Jambi. 

 

E. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan pustaka 

ilmu pengetahuan. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan saran dan masukan terhadap kajian-kajian dan teori-teori 

yang berkaitan dengan persoalan tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Kepala Sekolah 

Sebagai informasi acuan untuk mengetahui penyebab siswa kurang 

aktif dan cenderung berkomunikasi kurang baik di sekolah untuk 

menjadi revolusi perubahan cara berinterkasi kepada peserta didik. 

b. Bagi Guru Pembimbing 

Sebagai informasi mengenai penyebab siswa tidak bisa 

menyampaikan pendapatnya dengan baik dikelas dan kurang bisa 

berkomunikasi yang baik dengan lawan biacara yang lebih tua di 

sekolah melalui layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

komunikasi yang efektif dan efesien. 



6 

 

c. Bagi Siswa 

Sebagai acuan untuk siswa dalam memotivasi diri sendiri untuk 

meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi agar menjadi 

siswa yang lebih aktif dilingkungan. 

d. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah ketika melaksanakan 

program-programnya. 

 

F. Anggapan Dasar 

Penelitian ini didasari oleh asumsi sebagai berikut: 

1. Setiap siswa memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda 

2. Komunikiasi siswa yang kurang efektif akan berpengaruh terhadap 

lingkungan sossial. 

3. Tidak semua siswa dapat berkomunikasi interpersonal yang baik 

  

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini untuk melihat: 

1. Adanya komunikasi interpersonal pada kelompok eksperimen di kelas 

VIIB. 

2. Adanya komunikasi interpersonal pada kelompok pembanding di 

kelas VIIC. 

3. Terdapat pengaruh dari pemberian layanan bimbingan kelompok 

terhadap komunikasi intepersonal siswa 

 

H. Definisi Operasional 

1. Layanan bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang 

diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok 

ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan 

mengembangkan potensi siswa dengan melalui proses dinamika 
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kelompok. Bimbingan kelompok bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan sosialisasi setiap siswa artinya melatih siswa untuk 

berkomunikasi. 

2. Komunikasi interpersonal adalah proses interaksi dua orang atau lebih 

memulai komunikasi yang terjadi secara langsung dan terjadi timbal 

balik secara langsung pula, baik secara verbal maupun non-verbal 

dengan terbuka untuk saling mengungkapkan atau 

mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan apa yang dipikirkan dan 

apa yang dirasakan. Indikator siswa yang memiliki komunikasi 

interpersonal yang efektif apabila dalam berkomunikasi memiliki 

unsur-unsur keterbukaan (openess), saling mendukung 

(suppotiveness), Rasa positif (positiveness), Empati (empathy), 

Kesetaraan (equality). 
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I. Kerangka Konseptual 

 

 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

 

Komunikasi 

Interpersonal 

Siswa 

Meningkatkan rasa 

percaya diri di dalam 

kelas 

Memilih hobby sesuai 

dengan minat dan 

bakat 

Aktif dalam kegiatan 

yang ada di sekolah 

1. Keterbukaan 

(Openess) 

2.  

3. Sikap Mendukung 

(Supportiveness) 

4. Sikap Positif 

(Possitiveness) 

2. empati (Empathy) 

5. Kesetaraan 

(Equality) 


