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Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar dua peserta didik atau 

lebih, untuk berbagi pendapat, bertukar pandangan dengan mengacu pada 

perubahan dan tindakan yang berlangsung terus menerus dengan harapan adanya 

kesamaan pemahaman diantara peserta didik tersebut terhadap pesan-pesan yang 

digunakan dalam proses komunikasi yang terjadi. Konseling kelompok adalah 

suatu cara memberikan bantuan kepada peserta didik melalui kegiatan kelompok. 

Role- Playing adalah suatut eknik yang digunakan untuk membantu peserta didik 

menggungkapkan apa yang di inginkan dan di butuhkannya dengan menyatakan 

pendapatnya dan tetap menghargai orang lain dengan orang lain dengan bermain 

peran agar dapat merasakan dan mengungkapkan apa yang dirasakan setelah 

bermain peran melalui komunikasi interpersonal. 

 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dalam bentuk dengan desain yang 

digunakan dalam penelitian ini yang digunakan yaitu Desain!penelitian yang 

digunakan!yakni Eksperimen One-group Pretest-postest!Design. Dengan 

membandingkan hasil Pre-test dan Post-test. 

 

Adapun hasil dapat diketahui bahwa nilai Sig ( 2-tailed) < α yaitu 0,002< 

0,05 Sehingga H0 ditolak dan Ha diterima,. Selain itu dilakukan uji hipotesis 

menggunakan uji Wilcoxon dan diperoleh harga z hitung = -3.804 kemudian di 

bandingkan dengan z tabel 0.05 = 1.96 dengan ketentuan harga z hitung lebih 

besar dari z tabel( -3.804≥ 1.96), maka Ha diterima. sertahasil Pretest sebelum 

diberikan treatment yaitu 461 setelah diberikan posttest 1.405 Hal ini berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan antara skor komunikasi interpersonal sebelum 

dan setelah diberikan layanan konseling kelompok dengan teknik Role- Playing. 

Dengan demikian terdapat perubahan tingkat komunikasi interpersonal peserta 

didik, yang semula dalam kriteria rendah meningkatkan menjadi kriteria tinggi 

setelah diberikan layanan. Dengan demikian dapat dapat dinyatakan bahwa 
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layanan konseling kelompok dengan teknik role-playing dapat meningkatkan 

komunikasi interpersonal peserta didik kelas VIII B MTs AL-KHAIRIYAH 

NATAR Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2019/2020 mengalami perubahan 

setelah diberikan layanan konseling kelompok dengan teknik Role-Playing 

Berpengaruh dalam meningkatkan komunikasi internasional 

 

Kata Kunci: Layanan Konseling Kelompok, Role-Playing ,Komunikasi 

Interpersonal 
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PERNYATAAN 

 

 

Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul. “Pengaruh Layanan 

Konseling Kelompok Dengan Teknik Role-Playing Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Interpersonal Peserta Didik Kelas VIII B MTs Al-

Khairiyah Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2019/2020 ini sepenuhnya 

adalah karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat 

dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 

dengan cara-cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku dalam 

masyarakak keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menganggung resiko atau 

sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari diketemukan adanya 

pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari 

pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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MOTTO 

 

 

 

                            

  

 

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu 

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  

 

( QS.Al-Baqarah: 153) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan tidak bisa lepas dari bidang keilmuan lain, terutama 

psikologi pendidikan adalah yang memfokuskan kegiatannya pada proses 

belajar mengajar (transfer ilmu). Dalam proses tersebut, ranah psikologi 

sangat diperlukan untuk memahami keadaan pendidik dan peserta didik. 

Oleh karenanya, jika menelaah literatur psikologi, kita akan menemukan 

banyak teori belajar yang bersumber dari aliran-aliran psikologi.
1
 

Pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi dan kemampuan yang 

dimilikinya secara optimal, yaitu pengembangan potensi secara 

intelektual, emosional, sosial, dan pembelajaran yang memudahkan 

peserta didik dalam proses belajar dan pemberian materi untuk 

memberikan pengetahuan. 

Yasin dalam Miftahur Rohman dan Hairudin berpendapat fungsi 

dan tujuan terdapat tiga aspek ketiga nya masih bersifat normatif. Pertama 

pemberian arah untuk proses pendidikan. Kedua memberikan motivasi 

                                                           
1

 Chairul Anwar. Buku Terlengkap Teori-teori Pendidikan Klasik hingga kontemporer. 

(Yogyakarta:IRCiSoD.2017). h. 13.  

1 
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dalam kegiatan pendidikan, karena pada dasarnya tujuan yang 

diharapakandan peserta didik.Ketiga tujuan pendidikan merupakan kriteria 

atau ukuran dalam evaluasi.
2
 

Menurut Undang-undang No.20 tahun 2003 sistem pendidikan 

nasional pada bab II pasal 3 dinyatakan bahwa “Pendikan nasional 

mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk 

watak yang martabat untuk mencedaskan kehidupan bangsa , bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik manjadi manusia yang 

beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia , 

sehat , berilmu cakap , kreatif dan menjadi warga Negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab”.
3
 

Pendidikan merupakan hal penting dari kehidupan yang sekaligus 

membedakan manusia dengan makhluk lainnya.Hewan juga “belajar” 

tetapi lebih di tentukan oleh instinknya, sedangkan manusia belajar berarti 

merupak rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan 

yang lebih berarti. Jadi pendidikan merupakan usaha manusia 

meningkatkan ilmu pengetahuan yang di dapat baik dari lembaga formal 

maupun informal dalam membantu proses transformasi sehingga dapat 

                                                           
2
 Miftahur Rohoman dan Hairudin,.“ Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-nilai 

Sosialkultural”‟(Online).Diakses tanggal 09 Januari 2020 Pukul 17.20  
3
 Undang-Undang No.20 Tahun 2003.Tentang Sistem Pendidikan Nasional.h.8  
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mencapai kualitas yang di harapkan.
4
 

Pendidikan merupakan sesuatu kebutuhan setiap manusia yang 

hidup didunia, karena dengan pendidikan memperoleh arahan serta tujuan 

hidup. Ilmu yang diperoleh denganA pendidikan inilah manusia akan 

diangkat derajat nya diantara manusia lainnya. Sebagaiman firman 

AllahSWT dalam surat Al-Isra ayat 36: 

                             

    

 

 

Artinya :“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak  mempunyai 

pengetahuan tentang nya, sungguhnya pendengarannya , 

pengelihatan dan hati semua itu akan di minta pertanggung 

jawabanya”.
5
 

Dari ayat diatas dapat jelaskan bahwa Allah menjanjikan manusia 

yang beriman dan memiliki ilmupengetahuan akan ditinggikan dan 

diangkat derajatnya dibandingkan denganmakhluk Allah lainnya, dengan 

adanya ayat ini agar manusia memilikikeinginan dan motivasi dalam 

mencari ilmu. 

Menurut Nana Syaodah Sukmadinata bimbingan kelompok suatu 

bantuan yang berikan kapada individu atau peserta didik yang dilakukan 

dalam bentuk kelompok . yang bimbingannya bersifat edjusif. Bimbingan 

                                                           
4
Chairul Anwar. Hakikat manusia Dalam pendidikan sebuah tujuan filosofis. (Yogyakarta: 

SUKAPress.2014). h.73.  
5
 Al-Quran dan terjemahan, Al-Isra ayat 36 
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yang bersifat edjusif artinya bantuan yan di berikan kepada individu untuk 

membina hubungan dan menyusuaikan diri dengan orang lain , dengan 

berbagai kegiatan kelompok yaitu diskusi, belajar kelompok perwakilan 

kelompok, kelompok klub, organisasi siswa, dan sebagainya.
6
 

Konseling kelompok merupakan konseling yang diselenggarakan 

dalam kelompok dengan manfaat dinamika kelompok yang terjadi dalam 

kelompok itu. Masalah-masalah yang di bahas merupakan masalah 

perorangan yang muncul dalam kelompok itu yang meliputi berbagai 

masalah dalam kelompok itu yang meliputi berbagai masalah dalam 

segenap bidang bimbingan (yaitu dalam pribadi, sosial, belajar, dan karir 

seperti konseling perorangan, setiap anggota kelompok dapat menampilkan 

masalah yang dirasakannya.
7
 

Dapat disimpulkan layanan konseling kelompok merupakan upaya 

konselor dalam membantu memecahkan masalah pribadi yang dialami oleh 

masing masing anggota kelompok melalui dinamika kelompok agar 

tercapainya perkembangan secara optimal 

Sebagai mahluk sosial manusia melakukan pergaulan atau adanya 

interkasi sosial, dimana pergaulan ini merupakan salah satu bentuk 

peristiwa komunikasi diantara interpersonal. Istilah Komunikasi atau dalam 

                                                           
6 Nana Syaodah Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung : Remaja 

Rosda Karya, 2007), h.243, 
7  Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2003 ) h.9 
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bahasa Inggris Communication berasal dari kata latinCommunicatio, dan 

bersumber dari kata Communis yang berarti sama, sama disini maksudnya 

adalah sama makna, adanya dua orang yang terlibat dalam komunikasi, 

misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi dan 

berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang 

dipercakapan.
8
 

Diperkuat dengan jurnal internasional Gardner in Amarul Waqi 

Suhaimi Interpersonal Communication skills refer to the ability of an 

individual to communication cooperatively in groups, either verbal or 

nonverbal and someone who have an effective interpersonal 

communication skills and sensitive to the feelings and emotions of others 

around him.
9
 

Menurut Gardner dalam Amarul Waqi Suhaimi suatu keterampilan 

komunikasi interpersonal yang dimiliki seseorang untuk berkomunikasi 

secara kooperatif dalam kelompok baik verbal maupun nonverbal, serta 

seseorang yang mempunyai kemampuan komunikasi interpersonal yang 

efektif juga peka terhadap perasaan dan emosi orang yang disekitarnya.
10

 

 

                                                           
8
 Onong Uchjana Effendy.Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek.( Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003 ).h 9 
9
 Amarul Waqi Suhaimi, Najib Ahmad Marzuki, Che Su Mustafa, The Relationship between 

Emotional Intelligence and Interpersonal Communication Skills in Disaster Management ConteXIt: A 

Proposed Framework, 2014, (on-line) ,diakses pada tanggal (09 Januari 2020) pukul 18.39 WIB 
10

Amarul Waqi Suhaimi, Najib Ahmad Marzuki, Che Su Mustafa, The Relationship between 

Emotional Intelligence and Interpersonal Communication Skills in Disaster Management ConteXIt: A 

Proposed Framework, 2014, (on-line) ,diakses pada tanggal (09 Januari 2020) pukul 18.39 WIB 
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Menurut Devito tentang efektifitas komuniksi interpersonal yaitu : 

a. Keterbukaan (Oppennes) 

b. Empati (Empathy) 

c. Sikap dukungan (Supportiveness) 

d. Sikap positif (Positivennes) 

e. Kesetaraan ( Equality).
11

 

Menurut Joseph A. Devito dalam Onong Uchjana Effendy 

Komunikasi Interpersonal adalah pengiriman pesan kepada seseorang 

dandi terima oleh orang lain atau diantara sekelompok kecil dengan efek 

dan umpan balik seketika.
12

Komunikasi Interpersonal adalah komunikasi 

yang terjadi pada dua peserta didik atau lebih dengan maksud berbagi 

pendapat, bertukar pandangan yang tertuju pada perubahan dan tindakkan 

yang belangsung terus menerus dengan harapan adanya kesamaan 

pemahaman diantara peserta didik tersebut terhadap pesan-pesan yang 

digunakan dalam proses komunikasi yang terjadi. Manusia sebagai makluk 

sosial sangatlah membutukan kehadiran orang lain di dalam kehidupannya 

artinya manusia memiliki kebutuhan serta kebiasaan dalam berkomunikasi 

                                                           
11

Ardiatma Rio Respati, “ Meningkatkan Komunikasi Antar Pribadi Melalui Bimbingan 

Kelompok Dengan Teknik Permainan Kerjasama Pada Siswa Keas XII Matematika dan Sains 2 di 

SMA Negeri 1 Muntilan ”, ( On-Line ), , diakses tanggal ( 09 Januari 2020 ) Pukul 18.39 WIB, h. 13 
12

Onong Uchjana Effendy, Ibid, h 59 
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juga berinteraksi dengan manusia lain dalam berkomunikasi yang baik 

dengan ucapan baik dalam interaksi sosial. 

Dalam interaksi sosial terdapat bagaimana cara kita 

berinteraksidengan menggunakan komunikasi interpersonal yang baik, 

Komunikasi interpersonal juga bisa terjadi kapan saya dan dimana saya 

begitu juga dalamruang lingkup sekolah. Peserta didik yang memiliki 

kemampuan untukberkomunikasi interpersonal sangatlah beragam antara 

peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Indikator siswa memiliki 

kemampuankomunikasi interpersonal yang tinggi dapat terlihat dari sikap 

yang senangakan kegiatan yang bersifat kelompok, tertarik berkomunikasi 

dengan oranglain, peka terhadap keadaan sekitar, senang melakukan kerja 

sama, dan sadarakan kodratnya sebagai makhluk sosial. Sehingga mereka 

akan mudah bergauldan mengatasi segala masalah yang terkait dengan 

lingkungan sosialnya.Sebaliknya peserta didik yang memiliki kemampuan 

komunikasi interpersonalyang rendah akan mengalami hambatan dalam 

bergaul dengan orang lain.
13

 Dengan adanya Komunikasi Interpersonal 

yang baik maka peserta didik akan dapat berinteraksi dengan peserta didik 

lainnya dan dapat menyelesaikan permasalahan sosial nya dengan 

berkomunikasi. 

                                                           
13

Ardiatma Rio Respati.“ Meningkatkan Komunikasi Antar Pribadi Melalui Bimbingan 

Kelompok Dengan Teknik Permainan Kerjasama pada Siswa Klas XII matematiaka dan sains 2 

SMA Negeri 1 Muntilamn”. (on-line).Diakses tanggal 09 Januari 2020 pukul 19.00 WIB.h.1 
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Teknik role playing adalah suatu metode yang terdapat di dalam 

konseling kelompok, di dalamnya terdapat teknik role playing yang di 

lakukan dengan cara yang menyenangkan dan mengasikan sehingga 

individu mampu mengatasi frustasi, masalah-masalah yang terdapat di 

dalam diri individu yang di dalamnya terdapat konselor atau terapi yang 

menganalisis konflik-konflik yang terdapat di dalam diri individu.
14

Jadi 

Teknik role playingini sangat efektif untuk memfasilitasi siswa dalam 

memperlajari perilaku sosial  dan masalah terkait dengan komunikasi 

interpersonal.Sebagaimana firmanAllah SWT dalam surat Ali ’Imran ayat 

159 : 

                            

                            

         

Artinya :“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu.Kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkAllah kepada Allah.Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Ali 

„Imran ayat 159).
15

 

                                                           
14

Santrock, J.W. 1995. Adolescenne 6 Edition Perkambangan Remaja.  (Jakarta: Erlangga), 

h.272 
15

Departemen Agama RI, AL-Quran dan terjemahannya ( Bandung : CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 50 
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Berdasarkan hasil pra penelitian pada hari kamis, tanggal 09 Januari 

2020 dengan observasi dan wawancara dengan guru Bimbingan dan 

Konseling (BK) serta penyebaran angket terhadap peserta didik di MTs Al-

Khairiyah Natar, diperoleh data peserta didik yang mengalami 

permasalahan komunikasi interpersonal sangat rendah hal itu dibuktikan 

dengan kurangnya komunikasi interpersonal dengan peserta didik lainnya, 

seperti hal yang berkaitan dengan keterbukaan, empati, dukungan, sikap 

positif dan kesamaan antar peserta didik yang lainnya sehingga 

berpengaruh terhadap interaksi sosial dan lingkunganya.
16

 Hal tersebut 

diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling 

yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Masruroh,.S.Sos.I dan Ibu Desi 

Riskayanti,.S.Pd, guru bimbingan dan konseling di MTs Al-Khairiyah 

Natar. 

Adapun hasil wawancara menyatakan terdapat peserta didik 

yangmemilki masalah komunikasi interpersonal terutama pada kelas VIII 

dan mereka mempunyai permasalahan maka mereka ragu untuk 

menceritakan permasalahannya kepada peserta didik laiinya karena 

kurangnya rasa percaya diantara peserta didik, dan peserta didik kurang 

memahami komunikasi yang dilakukan karena peserta didik kurang 

memberikan perhatian saat peserta didik lainnya sedang memberikan 

pendapat atau pembicaraan dalam berkomunikasi. Dan masih kurangnya 

penggunaan layanan konseling kelompok  dengan teknik role playing 

                                                           
16

 Hasil Observasi  
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untuk meningkatkan komunikasi interpersonal rendah pada peserta didik di 

MTs Al-Khairiyah Natar.
17

 

 

Dibawah ini adalah data peserta didik yang mengalami masalah 

komunikasi interpersonal Berdasarkan observasi, wawancara dengan guru 

Bimbingan dan Konseling (BK) serta penyebaran angket di Kelas VIII Mts 

Al-Khairiyah Natar diperoleh data sebagai berikut : 

 

 

Tabel 1 

Data Permasalahan Komunikasi Interpersonal Peserta Didik Kelas VIII Mts Al-

Khairiyah Natar 

 

No Indiktor Permasalahan Jumlah 

Peserta 

Didik 

1 Keterbukaan Kurang membuka diri kepada 

lawan bicara 

2 

Kurang merespon lawan bicara 2 

2 Empati Kurang menujukkan perhatian 

kepada lawan bicara 

1 

Kurang memahami apa yang 

dirasakan lawan bicara 

1 

3 Dukungan menghakimi perkataan yang 

disampaikan oleh lawan bicara 

1 

memiliki motif tertentu 1 

4 Sikap Positif Kurang memberikan penilaian 

positif kepada lawan bicara 

1 

Kurang menganggap diri sebagai 

orang yang penting dan bernilai 

bagi lawan bicara 

1 

5 Kesamaan Kurang menempatkan diri setara 

dengan orang lain 

2 

Jumlah 12 

Sumber : Data hasil penyebaran angket Komunikasi Interpersonal peserta didik kelas 

VIII B MTs Al-Khairiyah Natar Tahun Pelajaran 2019/2020.
18

 

 

                                                           
17

Hasil Wawancara dengan Guru BK (Masruroh dan Desi Riskayanti), Hari Kamis.Tangal 09 

Januari 2020. 
18

  Hasil Angket 
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Masalah-masalah diatas merupakan potert siswa yang memiliki 

komunikasi interpersonal rendah. Salah satu tugas guru BK adalah 

membantu siswa dalam mengembangkan potensi bakat dan minat secara 

optimal. Peran guru BK sangat penting terutama untuk memenuhi 

kebutuhan siswa yang memang membutuhkan penanganan oleh karenanya 

guru BK dapat memberikan rancangan layanan bmbingan bagi siswa yang 

memerlukan sesuai dengan kebutuhan siswa, baik layanan individual 

mampun kelompok. 

Guru BK dapat memberikan layanan konseling kelompok dan 

menggunakan teknik-teknik dalam konseling, salah satunya yaitu dengan 

pendekatan analisis transaksional dengan teknik role-playing atau bermain 

peran. Konseling kelompok menurut Prayitno yaitu : 

“ Membahas masalah probadi yang dialami masing-masing anggota 

kelompok. Masalah pribadi itu di bahas melalui suasana dinamika 

kelompok yang intens dam konstrktif, diikuti oleh semua anggota di bawah 

bimbingan pemimpin kelompok (konselor). Selain terpecahnya masalah 

anggota kelompok, dengan konseling kelompok anggota kelompok dapat 

mengembangkan perasaan, fikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah 

kepada tingkah laku khususnya dalam bersosialisasi atau berkomunikasi.”
19

 

  

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa, dengan 

menggunakan layanan konseling kelompok siswa dapat saling bertukar 

informasi, dan membahas permasalahan pribadi sehingga dapat di 

selesaikan dalam konseling kelompok, selain itu siswa dapat saling 

                                                           
19

 Prayitno.2004. Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok. Padang: FIP 

UNP.h.1 
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bertukar pengalaman pengetahuan dan perasaan satu sama lain, dengan 

suasana dinamika kelompok yang aktif tentu banyak terjadinya interaksi 

dan komunikasi antar individu hal ini berhasil untuk menigkatkan 

kemampuan komunikasi interpersonal siswa dengan menggunakan teknik 

role-playing. Jayce menerangkan bahwa :” Melalui teknik role-playing, 

peserta didik dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghargai 

diri sendiri dan perasaan lain, mereka dapat belajar perilaku yang baik 

untuk menangani situasi yang sulit, dan mereka dapat melatih kemampuan 

mereka dalam memecahkan masalah.”
20

  

Menurut pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa teknik role-

playing dapat meningkatkan kemampuan individu untuk menghargai diri 

sendiri dan meningkatkan empati individu terhadap orang lain, karena di 

dalam teknik role-playing individu diajarkan kemampuan memecahkan 

masalam dalam dirinya sehingga individu dapat melatih dirinya lebih 

bertanggung jawab dalam situasi dan keadaan yang sulit sekalipun.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengukur sejauh 

mana teknik role playing dalam meningkatkan komunikasi interpersonal 

dalam judul skripsi “ Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Dengan 

Teknik Role-Playing Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi 

Interpersonal Pada Peserta Didik Kelas VIII B MTs Al-Khairiyah 

Natar Tahun Pelajaran 2019/2020” 

                                                           
20

 Suranto. 2011. Komunikasi Interpersonal. Yogyakarta. Graha Ilmu. h.4 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

adapun identifikasi masalah yang ada di MTs Al-Khairiyah Natar yaitu : 

1. Terlihat kurangnya penggunaan layanan konseling kelompok dengan 

teknik role playing di MTs Al-Khairiyah Natar. 

2. Adanya masalah komuikasi interpersonal antar peserta didik di MTs Al-

Khairiyah Natar. 

3. Terdapat 12 orang peserta didik di kelas VIII B MTs Al-Khairiyah Natar 

Tahun Pelajaran 2019/2020 yang memiliki masalah komunikasi 

interpersonal dari 25 peserta didik. 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini terarah dan tidak keluar dari 

permasalahan yang ada, maka penulis hanya terfokus pada Pengaruh 

layanan konseling kelompok dengan teknik role-playing untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal peserta didik kelas 

viii di mts al-khairiyah natar tahun pelajaran 2019/2020. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yaitu: 

“Apakah terdapat pengaruh layanan konseling kelompok dengan teknik 

role-playing efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
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interpersonal Peserta Didik Kelas VIII B MTs Al-Khairiyah Natar Tahun 

Pelajaran 2019/2020”.? 

E. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya sesuatu yang akan berhasil apabila disertai tujuan 

yang jelas dan telah direncanakan sebelumnya, dengan demikian tujuan 

yang tepat sasaran yang akurat pasti akan menghasilkan suatu maksimal. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh layanan konseling kelompok 

dengan teknik role-playing dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi interpersonal pada peserta didik kelas VIII B di MTs Al-

Khairiyah Natar Tahun Pelajaran 2019/2020. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui komunikasi interpersonal peserta didik sebelum dan 

sesudah pemberian layanan konseling kelompok dengan teknik role-

playing pada peserta didik kelas VIII B MTs Al-Khairiyah Natar Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 

 

 

 

 



15 
 

 

F. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi guru bimbingan konseling hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan dalam upaya meningkatkan kemampuan sikap empati 

peserta didik. 

b. Bagi sekolah hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan pelaksaan program bimbingan dan 

konseling disekolah terutama dalam meningkatkan komunikasi 

interpersonal padapeserta didik. 

c. Bagi peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan fikiran 

bagi peningkatan kualitas atau kompetensi pribadi guru bimbingan 

konseling untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Layanan Konseling Kelompok  

1. Pengertian Layanan Konseling Kelompok 

Konseling kelompok merupakan salah satu starategi dalam 

bimbingan dan konseling. Layanan konseling mengaktifkan dinamika 

kelompok untuk membahas berbaai hal yang berguna bagi pengembangan 

pribadi dan pemacahan masalh pribadi (Peserta didik) yang menjadi peserta 

layanan. Dalam konseling kelompok membahas masalah pribadi yang di 

alami oleh masing-masing anggota kelompok. masalah pribadi di bahas 

dalam suasana dinamika kelompok yang instens dan konstruktif. Diikuti 

oleh semua anggota kelompok dibawah bimbingan kelompok (pembimbing 

atau konselor).
21

 

Konseling kelompok merupakan konseling yang diselenggarakan 

dalam kelompok dengan manfaat dinamika kelompok yang terjadi dalam 

kelompok itu. Masalah-masalah yang di bahas merupakan masalah 

perorangan yang muncul dalam kelompok itu yang meliputi berbagai 

                                                           
21  Thohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (berbasis integrasi), 

(jakarta: PT.Raja Gravindo persada, 2011), h179 

16 
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masalah dalam kelompok itu yang meliputi berbagai masalah dalam 

segenap bidang bimbingan (yaitu dalam pribadi, sosial, belajar, dan karir) 

sseperti konseling perorangan, setiap anggota kelompok dapat 

menampilkan masalah yang dirasakannya.
22

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa layanan konseling 

kelompok adalah suatu upaya konselor atau pembimbing dalam membatu 

memecahkan masalah pribadi yang dialami oleh masing masing anggota 

kelompok melalui dinamika kelompok agar tercapainya perkembangan 

secara optimal. 

Menurut Tohirin “sebagaimana halnya Bimbingan dan Konseling, 

konseling kelompokpun harus dipimpin oleh pembimbing (konselor) 

terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling Profesional . 

dalam konseling kelompok adalah:” 

a. Membentuk kelompo dari 1-10 orang sehingga terpenuhi syarat-syarat 

kelompok dengan mampu secara aktif mengembangkan dinamika 

kelompok itu: 

1) Terjadi hubungan antara anggota kelompok menuju 

keakrapanantara mereka.  

2) Timbulnya tujuan bersama di antara anggota kelompok dalam 

suasana keakrapan. 

                                                           
22 Dewa Ketut Sukardi, Nila Kusuma Wati, Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

(jakarta: PT:Renika Cipta, 2008) hal.34. 
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3) Berkembngnya itkat dan tujuan bersama untuk mencapai tujuan 

kelompok. 

4) Terbinannya kemandirian pada setiap anggota kelompok, sehingga 

masing-masing mereka berbicara. 

5) Terbinannya kemandirian kelompok berusaha dan tampil beda dari 

kelompok lainnya. 

6) Pemimpin kelompok yang bernuasa layanan konseling mlalui 

bahasa konseling untuk mencapai tujuan-tujuan konseling. 

Pemimpin kelompok dituntuk untuk menghidupkan dinamika 

kelompok diantara semua peserta secara instensif yang mengarah 

pencapaian tujuan-tujuan umum dan khusus layanan konseling 

kelompok. 

7) Melakukan penstrukturan yaitu membahas bersama angota 

kelompok tentang apa, mengapa, dan bagaimana layanan konseing 

kelompok di laksanakan. 

8) Melakukan tahapan kegiatan konseling kelompok. 

9)  Memberi penilaian segera hasil layanan konseling kelompok 

10) Melakukan tindak lanjut konseling.
23

 

 

 

 

                                                           
23

 Thohirin, Bimbingan dan Konseling Di sekolah dan madrasah. H.180 
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2. Tujuan Layanan Konseling Kelompok 

Secara umum konseling kelompok adalah berkembangannya 

kempuan sossialisai peserta didik, khususmya kemampuan komunikasi 

melalui layanan konseling kelompok, hal-hal yang dapat menghambat, 

mengganggu sosialisaasi dan komuikasi peserta didik di ungkap dan di 

dinamika mlalui berbagai pendekatan sehingga kempuan sosialisai dan 

komunikasi peseta didik berkembang secara optimal. Melalui layanan 

konseling kelompok juga dapat diintaskan masalah nya masalah (peserta 

didik) dengan memanfaaataan dinamika kelompok.
24

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok memiliki tujuan 

mngembngkan kemampuan bersosialisasi pesertaa didik dengan cara 

mmbahas topik-topik tertentu yang berhubungan dengan permasalahan 

aktual. 

3. Ciri-ciri Ketua Kelompok Yang Berkesan 

Ketua merupakan orang yang berperan penting dalam kelompok. 

Apabila dalam suatu kelompok tidak memiliki seorang ketua, maka 

perbincangan dalam suatu kelompok itu hanya menjadi perbincangan 

umum. Dalam kegiatan konseling kelompok ketua bertugas mendorong 

para anggota untuk berperan aktif dalam sesi konseling kelompok. 

                                                           
24

 Ibid 
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Berikut ini secara ringkas agar menjadi ketua kelompok yang 

berkesan seseorang harus mempunyai ciri – ciri yaitu : 

a. Memiliki kemahiran berkomunikasi yang baik. 

b. Bersikap terbuka. 

c. Iklas. 

d. Ramah. 

e. Tidak mudah menilai 

f. Tenang. 

g. Tidak mudah mendaat orang lain. 

h. Mudah menerima pendapat 

i. Mengutamakan sikap penerimaan. 

j. Sanggup menerima teguran dari anggota.
25

 

4. Manfaat Konseling Kelompok 

Sherzer dan Stone mengungkapkan manfaat konseling kelompok 

bagi peserta didik, yaitu sebagai berikut : 

a. Melalui konseling kelompok, konselor dapat berhubungan dengan 

lebih banyak peserta didik. 

b. Peserta didik lebih dapat menerima konseling kelompok, karena 

jika mengikuti sesi konseling individu, peserta didik sering 

dianggap peserta didik yang bermasalah. 

                                                           
25

 Ibid, h.137 
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c. Keterlibatan dalam konseling kelompok memungkinkan peserta 

didik untuk membangun keterampilan interpersonal. 

d. Konseling kelompok sering dianggap efektif dalam hal waktu dan 

luang 

e. Konseling kelompok berguna untuk mengubah tabiat, kepribadian, 

sikap, sertapenilaian terhadap anggota kelompok. 

f. Anggota konseling kelompok lebih mudah menerima saran yang 

diberikanoleh teman sebaya dibandingkan oleh orang dewasa. 

g. Konseling kelompok dapat memberikan situasi yag lebih baik untuk 

pemecahan masalah. 

h. Menjadikan peserta didik lebih bersikap lebih terbuka dalam 

berbagai hal.
26

 

5. Komponen-komponen Konseling Kelompok 

Didalam konseling kelompok, terdapat komponen-komponen yaitu 

pemimpin kelompok dan konseling kelompok. 

a. Pemimpin konseling kelompokpemimin kelompok merupakan 

komponen yang penting dalam kegiatan konseling kelompok. 

Dalam hal ini pemimpin bukan saja mengarahkan perilaku 

anggota sesuai dengan kebutuhan melainkan juga harus tanggap 

terhadap segala perubahan yang berkembang dalam kelomppok. 
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b. Anggota konseling kelompok Keanggotaan merupakan unsur 

pokok dalam proses kehidupan konseling kelompok, dapat 

dikatakan bahwa tidak ada anggota yang tidak mungkin ada 

sebuah kelompok. Untuk keanggotaan konseling kelompok yang 

ideal adalahm 6 orang meskipun pada umumnya anggota 

berjumlah 4-10 orang. Kegiatan atau kehidupan konseling 

kelompok itu sebagian besar dirasakan atas peranan anggotanya. 

c. Dinamika Konseling Kelompok Dinamika konseling kelompok 

adalah suasana konseling kelompok yang idup, ditandai oleh 

semangat bekerja sama antar anggota konseling kelompok untuk 

mencapai tujuan konseling kelompok. 

6. Keterampilan Yang Harus Dikuasai Ketua Kelompok 

Corey menegaskan, tanpa keterampilan dan latihan yang 

mencangkupi seseorang tidak akan mungkin menjadi ketua kelompok 

yang berkesan. Berdasarkan ini keterampilan yang perlu dikuasai oleh 

ketua kelompok, yaitu sebagi berikut : 

a. Keterampilan mendengar 

Mendengar disini bukan hanya menggunakan telinga, tetapi juga 

dengan penuh perasaan dan pikiran yang terbuka, ketua harus 

mendengar dengan sungguh-sungguh setiap perkataan yang 

diungkapkan setiap anggota. 



23 
 

 

 

b. Dorongan minimum 

Dorongan minimum yaitu, respon ringkas yang dilakukan oleh 

ketua untuk mendorong agar anggota terus bercerita. Dilakukan 

seperti berkata: hmm….,ya, lalu, memberi senyum atau anggukan 

kepala. 

c. Parafrasa 

Mizan dan halimatun manyatakan, parafrasa adalah respon 

konselor setelah mendengar cerita dari konseli, kemudian konseli 

menyatakannya secara sederhana dan mudah dipahami 

disampaikanoleh bahasa konselor sendiri. 

d. Membuat penjelasan 

Membuat penjelasan bertujuan agar maksud yang ingin 

disampaika oleh konseli dapat dipahami dengan jelas oleh ketua 

kelompok. Ketua tidak boleh berpura-pura paham terhadap 

masalah yang telah diungkapkan oleh konseli. 

e. Pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup 

Pernyataan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertanyaan 

terbuka dan pertanyaa tertutup. Pertanyaan terbuka akan 

menghasilkan jawaban yang panjang. Sementara pertanyaan 

tertutup akan menghasilkan jawaban yang pendek dan ringkas. 
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f. Memberi focus  

Memberi fokus bertujuan agar ketua senantiasa sadar akan 

masalah yang diperbincangkan serta memastikan pendapat para 

anggota kelompok berkaitan antara satu dengan yang lainnya. 

g. Penafsiran (Interpretasi) 

Penafsiran adalah suatu tafsiran yang dibuat oleh ketua terhadap 

suatu perkara berdasarkn pemahaman ketua setelah mendengar 

keterangan yang telah dinyatakan oleh anggota. 

h. Konfrontasi 

Konfrntasi merupakan suatu teknik konseling yang menantang 

konseling untuk melihat adanya deskripansi inkonsistensi antara 

perkataan dan bahasa tubuh, ide awal maupun ide berikutnya. 

i. Blocking 

Adalah suatu intervensi yang dibuat oleh ketua untuk menghindari 

serangan yang berlebihan yang dilakukan oleh anggota kelompok 

kepada anggota kelompok lainnya. 

j. Membuat rumusan 

Ketua perlu membuat rumusan terhadap perbincangan yang telah 

dilakukan.rumusan tidak perlu dibuat diakhir sesi, tetapi juga 

beberapa kali sepanjang aktifitas kelompok berjalan. 
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k. Pengakhiran 

Ketua harus konsisten terhadap waktu yang telah disepakati untuk 

mengakhiri kegiatan kelompok.
27

 

7. Perbedaan Konseling Kelompok Dengan Bimbingan Kelompok 

Dalam bimbingan dan konseling terdapat perbedaan antara 

bimbingan kelompok dengan konseling kelompok, perbedaannya antara 

lain yaitu sebagai berikut :  

a. Konseling kelompok merupakan suatu proses pencagahan dan 

penyelesaian masalah, sementara bimbingan kelompok lebih 

bersifat pemberian bantuan dan program-program pencegahan. 

b. Peserta dalam bimbingan kelompok lebih banyak dibandingkan 

dengan konseling kelompok. 

c. Dalam konseling kelompok, ketua merupakan orang yang ahli, 

sedangkan dalam bimbingan kelompok tidak. 

d. Interaksi dalam konseling kelompok sangat penting dan 

melibatkan seluruh anggota kelompok, sedangkan dalam 

bimbingan kelompok intraksi tidak begitu penting. 

e. Dalam konseling kelompok, sangat penting di laksanakan di 

tempat yang tertutup, hening, tenang dan nyaman, agar kegiatan 
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konseling kelompok dapat berjalan dengan baik, sedangkan dalam 

bimbingan kelompok dapat di laksanakan terbuka. 

f. Setiap anggota konseling kelompok berpeluang memainkan peran 

sebagai orang yang memberi dan menerima pertolongan, hal ini 

tidak berlaku dalam bimbingan kelompok. 

g. permasalahan dalam konseling kelompok ditentukan bersama, 

tetapi dalam bimbingan kelompok telah diteteapan oleh ketua. 

h. Dalam konseling kelompok merupakan suatu proses dan 

pencegahan masalah serta mengarahkan kepada pemberian 

bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, sedangkan 

bimbingan kelompok lebih bersifat membantu dalam situasi 

kelompok dengan tujun mengoptimalkan peserta didik dengan 

menggunakan dinamika kelompok. 

i. Pertemuan dalam konseling kelompok lebih banyak, sedangkan 

dalam bimbingan kelompok mungkin hanya satu atau dua kali 

saja.28 

8. Tahapan Pelaksanaan Konseling Kelompok 

    Tahapan – tahapan dalam pelasanaan konseling kelompok yaitu : 

a. “Perencanaan yang mencangkup kegiatan ; (1) membentuk 

kelompok, ketentuan membentuk kelompok dalam konseling 

kelompok antara 8- 10 orang (tidak boleh melebihi 10 orang), (2) 
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mengidentifikasi dan menyekinkan klien (siswa) tentang perlunya 

masalah di bawa kedalam layanan konseling kelompok, (3) 

menempatkan klien dalam kelompok, (4) menyusun jadwal 

kegiatan, (5) menetapkan prosedur dalam layanan, (6) menetapkan 

fasilitaslayanan, (7) menyiapkan kelengkapan administrasi. 

b.  “pelaksanaan mecangkup kegiatan; (1) mengkomunikasikan 

rencana layanan konseling kelompok, (2) mengorganisasikan 

kegiatan layanan konseling kelompok, (3) menyelenggarakan 

layanan konseling melalui tahap-tahap (1) pembentukan, (2) 

peralihan, (3) kegiatan dan (4) pengakhiran.” 

c. “Evaluasi, mencangkup kegiatan ; (1) menetapkan materi evaluasi, 

(2) menetapkan prodesur evaluasi, (3) menyusun Instrument 

evaluasi, (4) mengoptimalkan instrument evaluasi, (5) mengolah 

instrument evaluasi. 

d.  “Analisis hasil evaluasi,mencangkup hasil kegitan; (1) menetapkan 

hasil standar norma atau analisis, (2) melakukan analisis, (3) 

menafsirkan analisis” 

e. “Tindak lanjut,mencngkup kegiatan ; (1) menetapkan jenis dan arah 

kegiatan tindak lanjut, (2) mengomunikasikan rencana tindak lanjut 

kepada pihak-pihak terkait, (3) melaksanakan rencana tindak 

lanjut.” 
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f. “Laporan,mencangkup kegiatan; (1) menyusun laporan layanan 

konseling kelompok, (2) menyampaikan laporan kepada kepala 

sekolah atau madrasah dan kepada pihak-pihak lain yang terkait, (3) 

mengomunikasikan laporan layanan”.
29

 

9. Teknik Layanan Konseling Kelompok 

Menurut Tohirin “secara umum Pendekatan-pendekatan yang di 

terapkan dalam layanan konseling kelompok. Beberapa pendekatan yang 

bisa digunakan dalam layanan konseling kelompok :
30

 

a. Teknik umum (Pengembangan dinamika kelompok). Secara umum, 

teknik teknik yang digunakan dalam penyelenggarakan layanan 

konseling kelompok mengacu kepada berkembangnya dinamika 

kelompok yang diikuti oleh seluruh anggota kelompok untuk mencapai 

tujuan. 

b. Teknik khusus yang dapat diterapkan adalah dengan merumuskan 

tujuan layanan, pengembangan perilaku, peneguhan hasrat, pemberian 

nasihat, penyusunan otak, dan kemungkinan alih tangan kasus dengan 

melakukan anaisis transaksional. 

Selain itu, berbagai kegiatan selingan atau permainan dapat 

diselenggarakan untuk memperkuat jiwa kelompok, memantapkan 
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pembahasan, atau relaksasi. Sebagai penutup, kegiatan pengakhiran 

(pendekatan mengakhiri) dapat dilaksanakan.
31

 

 

10.   Asas-asas Konseling Kelompok 

Pelaksanaan Konseling Kelompok terdapat asas-asas yang perlu 

digunakan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok. Apabila asas-asas itu diikuti dan terselenggara 

dengan baik sangat dapat diharapkan proses pelayanan mengarah pada 

pencapaian tujuan yang diharapkan, sebalik nya, apabila asas-asas itu 

diabaikan atau sangat dikawatirkan kegiatan yang terlaksana itu justru 

berlawanan denan tujuan yang akan dicapai. Menurut Prayitno, asas yang 

digunakan dalam konseling kelompok yaitu : 

a. Asas kerahasian 

Segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh 

disampaikan kepada orang lain. Atau lebih-lebih hal itu keterangan 

yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. 

b. Asas Kesukarelaan 

Proses Bimbingan Dan Konseling harus berlangsung atas dasar 

kesukarelaan, baik dari pihaksi terbimbing atau klien, maupun dari 

pihak konselor. Klien diharapkan secara suka dan rela tanpa ragu-ragu 
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ataupun merasa terpaksa dalam menyampaikan masalah yang 

dihadapinya. 

c. Asas Keterbukaan 

Individu yang membutuhkan bimbingan diharapkan dapat berbicara 

sejujur mungkin dan berterus terang tentang dirinya sendiri sehingga 

dengan keterbukaan ini penelaahan serta pengkajian serbagai kekuatan 

dan kelemahan yang terbimbing dapat dilaksanakan. 

d. Asas kenormatifan Semua yang dibicarakan tidak boleh bertentangan 

dengan norma-norma yang berlaku, baik di tinjau dari norma Agama 

norma Adat, norma Hukum/Negara, norma ilmu, maupun kebiasaan 

sehari-hari.
32

 

B. Teknik Role-Playing  

1. Pengertian Teknik Role-Playing 

 Dalam bidang pendidikan (termasuk bimbingan dan konseling), 

role-playing merupakan teknik dimana individu (siswa) memerankan 

situasi yang imajinatif (dengan kehidupan nyata) dengan tujuanya untu 

membantu tercapainya pemahaman diri sendiri, meningkatkan 

keterampilan-keterampilan (termasuk keterampilan berkomunikasi dan 

pemecahan masalah), menganalisis perilaku, atau menunjukkan pada 

orang lain bagaimana perilaku seseorang atau bagaimana seseorang harus 
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berperilaku.  

Santrock menyatakan definisi role-playing adalah : “Bermain 

peran (role-playing) ialah suatu kegiatan yang meyenangkan. 

Secara lebih lanjut bermain peran merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh kesenangan, Role-

playing merupakan suatu metode bimbingan dan konseling 

kelompok yang dilakukan secara sadar dan diskusi tentang peran 

dalam kelompok. Santrock juga menyatakan bermain peran 

memungkinkan peserta didik mampu mengatasi frustasi dan 

merupakan suatu medium bagi ahli terapi untuk menganalisis 

konflik-konflik dan cara mereka mengatasinya.”
33

 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka role-playing adalah suatu 

metode yang terdapat di dalam bimbingan konseling, di dalamnya terdapat 

teknik role-playing yang di lakukan dengan cara yang menyenangkan dan 

mengasikan sehingga individu mampu mengatasi frustasi, masalah-

masalah yang terdapat di dalam diri individu yang di dalamnya terdapat 

konselor atau terapi yang menganalisis konflik-konflik yang terdapat di 

dalam diri individu. Sedangkan menurut pendapat lain. 

Brown menyatakan teknik role-playing yang ada dalam pendekatan 

analisi transaksional sebagai berikut: “Melalui peran yang 

dimainkan secara tepat, anggota kelompok dapat mengekspresikan 

dan mengkomunikasikan perasaan yang dimilikinya, membuat 

anggota mengerti tentang potensi dirinya yang belom disadari dan 

dikenali, membuat anggota keluar dari konflik da krisis yang 

dialami, dan untuk mengembangkan spontanitas dan kreatifitas 

anggota.”
34
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Berdasarkan pendapat di atas teknik role-playing dapat membantu 

individu mengenali perasaanya sehingga individu dapat 

mengkomunikasikan perasaan yang di milikinya, selain itu melalui teknik 

role-playing individu juga dapat memahami potensi diri dan 

mengembangkan kemampuan, kreatfitas yang ia miliki sehingga individu 

dapat keluar dari konflik dan krisis yang sedang dialami. Sehingga dapat 

disimpulkan dengan terapi melalui teknik role-playing diharapkan klien 

menjadi mandiri, sehingga dapat mengimplikasikan kemampuan untuk 

memecahkan masalah dengan menggunakan sumber daya diri sendiri 

secara utuh untuk berfikir, merasakan, dan berperilaku merespon realitas 

yang ada. Bahwa dalam menggunakan teknik bermain peran (role- 

playing), konselor dapat memegang peranan penting yang dapat 

menentukan masalah, topik untuk siswa dapat membawakan situasi role-

playing yang disesuaikan dari hasil need assesment siswa sehingga dapat 

disusun scenario bermain peran, setelah itu baru dapat mendiskusikan 

hasil, dan mengevaluasi seluruh pengalaman yang dirasakan oleh siswa 

setelah melakukan role-playing. 

Teknik role-playing ini sangat efektif untuk memfasilitasi siswa 

dalam memperlajari perilaku sosial  dan masalah terkait dengan 

komunikasi interpersonal. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa : (1) 

kehidupan nyata dapat dihadirkan dan dianalogikan kedalam scenario 
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permainan peran, (2) role-playing dapat menggambarkan perasaan otentik 

siswa, baik yang hanya dipikirkan maupun yang diekspresikan, (3) emosi 

dan ide-ide yang muncul dalam permainan peran dapat digiring menuju 

sebuah kesadaran, yang selanjutnya akan memberikan arah pada 

perubahan, dan (4) proses psikologis yang kasat mata yang terkait dengan 

sikap, nilai, dan system keyakinan dapat digiring menuju sebuah 

kesadaran melalui pemeranan spontan diikuti analisis atau sebuah 

pengamatan dan evaluasi. 

2. Tujuan Teknik Role-Playing 

  Penggunaan role-playing dalam kegiatan pembelajaran banyak 

memberikan banyak manfaat pada siswa. Tujuan dari teknik role-playing 

adalah: (1) menyenangkan dan dapat menimbulkan motivasi bagi 

pembelajaran, (2) semakin banyak kesempatan pembelajaran untuk 

mengungkapkan diri, (3) memberikan kesempatan yang lebih luas untuk 

berbicara, dan (4) dapat memberikan kesenangan kepada siswa karena 

role-playing pada dasarnya permainan, dengan bermain siswa menjadi 

senang kerena bermain adalah dunia siswa selain itu dengan teknik ini 

siswa dapat mengembangkan potensi dalam diri siswa dapat dapat 

mengekspresikan dan mengkomunikasikan apa yang ada dalam dirinya 

dengan demikian siswa dapat leluasa mengembangkan pikiran, ide, 

maupun gagasan yang ada dalam pikirannya. 
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3. Kelebihan dan Kelemahan Teknik Role Playing 

Role-playing merupakan teknik konseling melalui pengembangan 

imajinasi dan penghayatan anggota kelompok/klien pengembangan 

imajinasi  dan penghayatan dilakukan dengan memerankannya sebagai 

tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan 

dalam kelompok, bergantung kepada apa yang diperankan. Tentu dalam 

sebuah teknik yang ada dalam setiap pendekatan memiliki kelebihan 

maupun kekurangan, begitu juga dalam teknik role-playing memiliki 

kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam tekniknya maupun dalam 

pelaksanaanya. 

Kelebihan metode role-playing (bermain peran) dalam setting 

kelompok adalah: 

a) Melibatkan seluruh anggota kelompok dapat berpartisipasi dan 

mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam 

berkerjasama. 

b) Anggota bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. 

c) Permainan ini merupakan penemuan yang mudah dan dapat 

digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda.
35

 

 Selain kelebihan dalam teknik role-playing memiliki kekurangan 

yang terdapat dalam teknik role-playing yaitu : 
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a) Adanya anggapan bahwa kemampuan interpersonal lebih mudah dari 

kemampun teknis. 

b) Pengalaman yang diperoleh siswa tidak selalu tepat dan sesuai dengan 

kenyataan di lapangan. 

c) Faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi 

siswa dalam melakukan simulasi. 

4. Tahap-Tahap Teknik Role Playing 

   Agar dapat menjadi teknik yang benar-benar efektif, terdapat tiga 

hal yang perlu diperhatikan oleh konselor dalam teknik role-playing, 

yaitu: kualitas pemeranan, analisis yang mengiringi pemeranan, dan 

persepsi siswa mengenai kesamaan permainan peranan dengan kehidupan 

nyata. Kegiatan yang dilakukan dengan teknik role-playing yaitu 

pembahasan dan pengentasan mengenai masalah yang dialami individu, 

yang bertujuan untuk mengetahui penyebab kesulitan siswa dalam 

berkomunikasi interpersonal serta bagaimana cara untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dengan melakukan role-playing (bermain peran) 

dan memanfaatkan dinamika kelompok. Tahapan-tahapan pelaksanaan 

role-playing yang telah di bagi menjadi empat tahapan yang memiliki 

fungsinya masing-masing dan makin mempermudah anggota kelompok 

untuk menjalankan tugas maupun perannya, berikut ini adalah tahapan-

tahapan di dalam yang ada dalam bimbingan kelompok dalam teknik role-
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playing sebagai berikut : 

a) Tahap pengenalan, anggota kelompok melibatkan diri kedalam 

kegiatan kelompok. Yaitu dengan cara saling mengenalkan diri. 

Pemimpin kelompok mengungkapkan tujuan diberikannya layanan. 

Setelah itu angota kelompok menetapkan dasar-dasar atau aturan-

aturan yang akan digunakan dalam kegiatan role-playing. Kegiatan 

pengungkapan dan pengenalan diri anggota kelompok menurut 

Prayitno disebut tahap pembentukan.
36

 

b) Tahap peralihan, setelah anggota kelompok memperkenalkan diri, 

danmengerti serta memahami tujuan diberikannya layanan, serta 

telahmenetapkan aturan yang akan digunakan dalam kegiatan role-

playing. Pemimpin kelompok menjelaskan dan menegaskan lagi hal-hal 

yang telah dibahas dan ditetapkan pada kegiatan sebelumnya. Kegiatan 

seperti ini menurut Prayitno disebut tahap peralihan.37 

c) Tahap inti, setelah anggota kelompok sudah mantap dan siap mengikuti 

kegiatan role-playing, pemimpin kelompok mengarahkan anggota 

kelompok pada kegiatan selanjutnya. Anggota kelompok setuju untuk 

menjelaskansuatu permasalahan secara mendalam dan kemudian 

dibuatkan suatu peranberdasarkan permasalahan tersebut Sebelum peran 

dimainkan, menurut Brown kegiatan yang dilakukan yaitu: 
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“Setelah anggota kelompok menjelaskan permasalahan yang di miliki 

secara jelas, pemimpin kelompok bersama anggota memilih anggota 

yang akanmemainkan peran. Anggota yang cocok dan bersedia 

memainkan perandapat memainkan peran-nya, sedangkan anggota 

yang lain menjadipengamat atau penilai ketika adegan berlangsung.
38

 

Tahap ini yaitu seluruh anggota kelompok menceritakan permasalahan 

yangmereka alami khususnya masalah komunikasi interpersonal yang 

menjadikendala bagi mereka selama ini, setelah mereka menceritakan 

masalah makaanggota kelompok akan diarahkan latihan peran dan 

akan menampilkanperannya masing-masing, bagi anggota kelompok 

yang belum tampil makamereka dipersilahkan untuk menjadi pengamat. 

d) Tahap pengakhiran, membahas masalah yang dimainkan oleh masing-

masing anggota kelompok melalui peran- peran yang di mainkan. 

Setelah perjanjian di awal terkait waktu yang telah disepakati bersama 

sudah habismaka masing-masing anggota kelompok melakukan 

kesepakatan untuk mengakhiri permainan peran tersebut. Apabila 

permainan belum selsai maka anggota kelompok membuat 

kesepakatan pertemuan berikutnya.  

Terkait dengan tahapan tahapan pelaksanaan role-playing yang 

telah dibagi menjadi keempat tahapan yang memiliki fungsinya masing-

masing dan makin mempermudah anggota kelompok untuk menjalankan 
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tugas maupun perannya.Sehingga di harapkan dengan teknik role-playing 

yang terdapat di dalam layanan konseling kelompok ini dapat memberikan 

manfaat sehingga mampu meningkatkan komunikasi interpersonal dalam 

anggota kelompok. 

C. Komunikasi Interpersonal 

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dan 

tidak bisa tanpa adanya interaksi sosial dalam kehidupannya, manusia 

memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. 

Dalamberinteraksi memerlukan adanya komunikasi dengan adanya 

komunikasi maka interkasi sosial seseorang akan berjalan dengan baik 

karena komunikasi merupakan sebagai cara manusia agar diterima dengan 

manusia lain dan lingkungannya agar kebutuhannya dapat terpenuhi seperti 

kebutuhan akan rasa dihargai dan diterima baik dalam ruang lingkup 

pertemanan dan lingkungan sekitarnya. Menurut Moor dalam Syaifuk 

Rohim Komunikasi adalah penyampaian pengertian antar individu 

dikatakannya semua manusia dilandasi kapasitas untuk menyampaikan 

maksud, hasrat, perasaan, pengetahuan, pengalaman, dari orang yang satu 

kepada orang lain. Pada dasarnya komunikasi adalah pusat minat dan 

situasi perilaku dimana suatu sumber menyampaikan pesan kepada 



39 
 

seseorang penerima dengan berupaya mempengaruhi perilaku penerima 

tersebut.
39

  

Sedangkan Seiler dalam Arni Muhammad memberikan definisi 

secara universal komunikasi adalah proses dengan mana simbol verbal 

dannonverbal dikirimkan, diterima, dan diberi arti.
40

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan 

bakomunikasi adalah proses penyampaian pesan baik verbal maupun non 

verbal kepada orang lain dengan tujuan mempengaruhi perilaku penerima 

pesan tersebut. 

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Menurut Joseph A. Devito dalam Onong Uchjana Effendy 

Komunikasi Interpersonal adalah proses pengiriman pesan dan penerimaan 

pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang, 

dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika.
41

 Komunikasi 

interpersonal adalah proses pertukaran informasi diantara seseorang 

dengan paling kurang seseorang lainnya atau biasanya diatara dua orang 

yang dapat langsung diketahui balikannya. Dengan bertambahnya orang 

yang terlibat dalam komunikasi, menjadi bertambah persepsi orang dalam 

kejadian komunikasi sehingga bertambah kompleks komunikasi tersebut. 
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Komunikasi interpersonal adalah membentuk hubungan dengan orang 

lain.
42

 

Menurut Harold Lasswell dalam Onong Uchjana Effendy, M.A 

Dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek dalam paradigmanya 

menunjukan bahwa komunikasi meliputi lima unsur yakni : 

a) Komunikator (Communicator, Source, Sender) 

b) Pesan (Messager) 

c) Media (Channel, Media) 

d) Komunikan (Communicant, Commucatee, Receiver, Recipient) 

e) Efek (Effect, Impact) 

Berdasarkan Paradigma diatas komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 

yang menimbulkan efek tertentu.
43

 Komunikasi Interpersonal adalah 

komunikasi antara dua peserta didik atau lebih, untuk berbagi pendapat, 

bertukar pandangan dengan mengacu pada perubahan dan tindakan yang 

berlangsung terus menerus dengan harapan adanya kesamaan pemahaman 

diantara peserta didik tersebut terhadap pesan-pesan yang digunakan 

dalam proses komunikasi yang terjadi. Manusia sebagai makhluk sosial 

membutuhkan orang lain dalam kehidupannya Artinya manusia memiliki 

kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan 

                                                           
42

Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, H. 159 
43

 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi dan praktek , H. 10 



41 
 

berinteraksi dengan manusia yang lain dengan berkomunikasi yang baik 

dengan ucapan yang baik dalam interkasi sosial.Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat Thaha ayat 44 : 

                    

Artinya : “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata 

yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut". (Q.S 

Thaha : 44) 

 

2. Bentuk-bentuk Komunikasi Interpersonal 

Ada beberapa bentuk komunikasi yang bisa digunakan 

dalammelakukan proses komunikasi interpersonal diantaranya : 

a. Dialog 

Dialog berasal dari kata Yunani dia yang mempunyai arti 

antara, bersama. Sedangkan Legein berarti berbicara, bercakap-

cakap, bertukar pikiran, dan gagasan bersama. Dialog sendiri 

merupakan percakapan yang mempunyai maksud untuk saling 

mengerti, memahami, dan mampu menciptakan kedamaian dalam 

bekerjasama untuk kebutuhannya, 

b. Sharing 

Dalam bentuk komunikasi interpersonal ini lebih pada 

bertukarmpendapat, berbagi pengalaman. Dimana diantara mereka 
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saling menyampaikan apa yang mereka alami dalam hal yang 

menjadi bahan pembicaraan, 

c. Wawancara 

Dalam komunikasi interpersonal wawancara merupakan bentuk 

komunikasi yang bertujuan untuk tercapainya sesuatu untuk 

memperoleh informasi dimana terjadinya komunikasi dengan saling 

berbicara, mendengar, dan menjawab pertanyaan yang diberikan.
44

 

3. Ciri-ciri Komunikasi Interpersonal 

Berdasarkan pengertian komunikasi interpersonal telah kita pahami 

bahwa komunikasi dialogis, di lakukan secara dua arah artinya kedua pihak 

yang terlibat komunikasi interpersonal dapat berganti peran secara cepat. 

Komunikator menerjemahkan isi pikirannya menjadi suatu lambang/simbol 

yang dapat dimengerti (pesan, lalu menyampaikan kepada komunikan, dan 

komunikan menerjemahkanpesan yang diterimanya menjadi bahasa yang 

dapat dimengerti olehnya). Komunikasi terjadi secara langsung sehingga 

baik komunikator atau komunikan dapat mengetahui tanggapan dari pesan 

yang di sampaikan, baik berupa tanggapan positif maupun negatif, apabila 

pesan yang di sampaikan oleh komunikator kurang dipahami 

olehkomunikan maka komunikan dapat menayakan seluas-luasnya dengan 

komunikator hal yang tidak di mengerti olehnya. 
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Menurut Suranto komunikasi interpersonal dapat dikatakan efektif 

apabila didalamnya terdapat Indikator sebagai berikut: 

a) Keterbukaan (oppeness) 

  Kemauan untuk membuka diri mengatakan tentang dirinya 

sendiri,dengan kata lain, keterbukaan ialah kesediaan untuk membuka 

dirimengungkapkan informasi yang biasanya di disembunyikan, 

asalkanpengungkapan diri informasi ini tidak bertentangan dengan 

asas.Sepertibersikap terbuka pada teman dekat tentang masalah yang 

dihadapi, tidakberkata bohong, dan tidak menyembunyikan informasi 

yang sebenarnya. 

b) Empati (emphaty) 

  Suatau perasaan dimana individu merasa sama seperti yang di 

rasakanindividu lain dan dapat memahami sesuatu persoalan dari sudut 

pandangorang lain, melalui kacamata orang lain. individu yang 

berempati mampumemiliki motivasi dan pengalaman orang lain, 

perasaan dan sikap sertaharapan dan keinginan mereka. Seperti 

seorang guru yang memiliki empatitidak akan semena -mena terhadap 

siswa yang terlambat datang ke sekolah selain itu individu yang ikut 

berempati ikut mendengarkan dan menerima apaadanya setiap 

permasalahan yang di ungkapkan orang lain. 

c) Dukungan (supportness) 
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Keterbukaan dan simpati masih belum cukup tetapi perlu 

adanya situasi yang mendukung sehingga komunikasi antar pribadi 

akan lebih efektif yaitu memberikan masukan serta solusi yang di 

ungkapkan individu. 

d) Sikap Positif (positiveness) 

Sikap positif ditunjukkan dalam bentuk sikap dan prilaku 

dalambentuk sikap, maksutnya adalah bahwa pihak - pihak yang lain 

terlibat dalamkomunikasi interpersonal yang harus memiliki pikiran 

dan perasaan yangpositif, bukan prasangka dan curiga. Sedangkan 

dalam bentuk prilaku, artinyabahwa tidak ada tindakan yang dipilih 

adalah yang relevan dengan tujuankomunikasi interpersonal secara 

nyata untuk melakukan aktivitas untukterjalinnya kerjasama. Sikap 

positif dapat di tunjukan dengan berbagai macamprilaku dan sikap 

antara lain: mengharagai orang lain, berfikir positif terhadaporang 

lain,tidak menaruh curiga secara berlebih, meyakini pentingnya 

bagiorang lain, memberikan pujian dan penghargaan serta komitmen 

menjalinkerjasama. 

e) Kesamaan (equality) 

  Pengakuan secara diam- diam bahwa kedua belah pihak 

menghargai, saling menghormat dalam persamaan tidak mempertegas 

perbedaan.Artinya kesamaan disni mendengarkan maupun berbicara 

tanpa melihat tingkat statussosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan. 
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Individu dapat dikatakan memiliki prilaku komunikasi interpersonal 

yang efektif apabila ia mampu menerapkan ciri-ciri dari komunikasi 

interpersonal di atas. Namun apabila terjadinya komunikasi 

interpesonal tidak berjalan dengan baik, hal tersebut di sebabkan 

karena individu tidak menerapkan unsur- unsur di dalam komunikasi 

interpersonal seperti keterbukaan (oppeness), empati (emphaty), 

dukungan, (supportness) rasapositif (positiveness), kesamaan 

(Equality).
45

 

4. Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi Interpersonal merupakan Action Oriented, ialah 

suatutindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu, yaitu untuk 

mempengaruhiorang lain, dan menjadikan diri kita sebagai suatu seseorang 

yang dapatmempengaruhi orang lain tujuan komunikasi interpersonal ini 

bermacammacambeberapa diantaranya sebagai berikut : 

a) Mengungkapkan perhatian kepada orang lain 

Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah untuk 

mengungkapkan perhatian kepada orang lain, 

b) Menemukan diri sendiri 

Artinya, seseorang melakukan komunikasi Interpersonal karena 

ingin mengetahui dan mengenali karakteristik diri pribadi berdasarkan 

informasi dari orang lain, 
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c) Menemukan dunia luar 

Dengan komunikasi interpersonal diperoleh kesempatan untuk 

mendapatkan informasi dari orang lain termasuk informasi penting dan 

aktual, 

d) Membangun dan memelihara hubungan yang harmonis 

Sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan setiap orang yang 

paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan baikdengan 

orang lain, 

e) Mempengaruhi sikap dan tingkah laku 

Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian suatu 

pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu dan 

mengubah sikap, pendapat, perilaku baik secara langsung maupun 

tidak langsung (menggunakan media), 

f) Mencari kesenangan atau sekedar mengahabiskan waktu 

Ada kalanya seseorang melakukan komunikasi interpersonal 

sekedar mencari kesenangan dan hiburan. 

g) Menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi 

Komunikasi interpersonal dapat menghilangkan kerugian akibat 

salah komunikasi(Miscommunication) dan salah Interpretasi 

(Misinterpretation) antara komunikator dan komunikan, 
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h) Memberikan bantuan (Konseling) 

Ahli-ahli kejiwaan ahli Psikologi Klinis dan terapi menggunakan 

komunikasi interpersonal dalam kegiatan professional mereka untuk 

mengarahkan konselinya.
46

 

5. Komponen-Komponen Komunikasi Interpersonal 

a. Komunikasi Interpersonal melibatkan paling sedikit dua orang 

 Pada hakekatnya manusia akan berkomunikasi dengan orang 

lain, karena komunikasi sebagai cara yang digunakan dalam 

berinteraksi sebagai suatu proses untuk mendekatkan keduanya 

dengan proses menyatakan pendapatnya dan bertukar pikiran 

secara bebas, 

b. Pesan 

Didalam komunikasi interpersonal, dimana komunikator 

disini adalah peserta didik menyampaikan pikiran, pendapat, dan 

pandangannya kepada komunikan sebagai pesan atau informasi 

yang disampaikan, 

c. Saluran 

  Terdapat dua saluran atau media untuk komunikasi 

interpersonal, yaitu : 
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1. Saluran suara (audio) dalam wujud pendengaran, 

2. Saluran cahaya untuk penglihatan (visual) dapat dirasakan, 

dipegang dan diraba. 

d. Gangguan 

Gangguan dapat mengacaukan makna dalam penyampaian 

komunikasi, ada 3 macam gangguan : 

1. Eksternal 

Faktor fisik biasanya mempengaruhi komunikasi, 

misalnya suara kendaraan, cahaya silau, suara musik yang 

terlampau, 

2. Internal 

Faktor internal pada diri komunikator dan komunikan, 

misalnya kurang pendengaran atau tidak dapat berbicara dan 

mengalami gangguan kejiawaan, 

3. Sematik 

Perbedaan bahasa dengan keanekaragaman budaya yang 

ada maka pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan 

tidak dapatdipahami dengan baik. 

e. Umpan balik 

Umpan balik adalah timbal balik atau tanggapan dari 

komunikan terhadap pesan atau informasi yang telah diberikan 

oleh komunikator, 
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f. Konteks 

Konteks adalah suatu keadaan yang bersifat fisik, historis, 

dan psikologis , kaitannya dengan Keadaan sosial. Konteks 

memiliki empat dimensi : 

1. Fisik yaitu tempat/lingkungan dimana komunikasi dilakukan, 

2. Sosial yaitu status dari para peserta komunikasi, 

3. Psikologis yaitu dorongan, kebutuhan motivasi, sikap, dan lain  

lain yang mempengaruhi komunikasi, 

4. Temporal yaitu kapan komunikasi dilakukan.
47

 

Dari komponen-komponen diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa antara komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan 

berhubungan untuk memperoleh komunikasi interpersonal yang baik 

karena komunikasi interpersonal adalah suatu proses penyampaian pesan, 

informasi, pandangan seseorang kepada komunikan dengan adanya umpan 

balik atau komunikasi dua arah didalamnya dan terdapat hambatan yang 

akan ditemui, dengan mengetahui hambatan atau gangguan ini kita dapat 

mempersiapkan diri untuk mencari solusinya. 

6. Pentingnya Komunikasi Interpersonal 
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Sebagai makhluk sosial manusia yang berinteraksi dengan orang 

lain, hal inilah yang mengakibatkan manusia membutuhkan komunikasi 

interpersonal menurut Johnson dalam Supratiknya, beberapa peranan yang 

diberikan oleh komunikasi interpersonal dalam memberikan kebahagaian 

hidup manusia , sebagai berikut : 

a. Komunikasi interpersonal membantu perkembangan intelektual dan 

sosial kita, 

b. Identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi 

dengan orang lain, 

c. Dalam rangka memahami realitas disekeliling kita serta menguji 

kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia 

disekitar kita, kita perlu membandingkan dengan kesankesan dan 

pengertian orang lain,  

d. Kesehatan mental kita sebagaian besar juga ditentukan oleh kualitas 

komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain, lebihlebih orang 

yang merupakan tokoh yang berarti dalam hidup kita.
48

 

D. Kerangka Berfkir 

Uma Sukaran dalam bukunya Sugiyono mengungkapkan bahwa 

kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikansebagai 

masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan 
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secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti. Pertautan antar 

variable ini, selanjutnya akan dirumuskan kedalam bentuk paradigma 

penelitian. Oleh karena itu setiap penyusunan paradigma penelitian harus 

didasarkan pada kerangka berpikir.
49

 Dalam layanan konseling kelompok 

dengan teknik role playing yang dihadapi peserta didik bukan bersifat 

individual tetapi kelompok yang dimana didalamnya terdapat dinamika 

kelompok untuk membahas topik atau permasalahan serta untuk 

mengembangkan dirinya dalam hal komunikasi interpersonal. 

Dengan melakukan layanan konseling kelompok dengan teknik role 

playing dengan memanfaatkan adanya dinamika kelompok, peserta didik 

belajar untuk memiliki sikap keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, 

dan Kesamaan pada peserta didik lainnya.Penelitian ini dapat dimaknai 

sebagai petunjuk bahwa komunikasi interpersonal dan dinamika kelompok 

yang tumbuh dalam konseling kelompok dengan tekni diskusi diharapkan 

dapat meningkatkan komunikasi interpersonal peserta didik.  

Kerangka penelitian ini adalah jika pemberian layanan konseling  

kelompok dengan teknik role playing dapat meningkatkan komunikasi 

interpersonal, maka penggunaan layanan konseling kelompok dengan 

teknik role playing dapat membantu peserta didik yang mengalami 

kurangnya komunikasi interpersonal dengan peserta didik lainnya. 
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Gambar I 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input (Permasalahan) 

Terindikasi peserta didik kelas VIII B Mts Al-

Khairiyah Natar yang memiliki permasalahan 

komunikasi interpersonal yang akan mengalami 

hambatan dalam bergaul dengan orang lain. 

Proses atau Layanan 

Melaksanakan layanan yaitu memberikan perlakuan 

melalui layanan konseling kelompok dengan teknik 

Role Playing yang direncanakan sebanyak 6 kali 

pertemuan, dengan durasi waktu 30-45 menit. 

Output 

Peserta didik yang terindikasi memiliki masalah 

komunikasi interpersonal dengan cici-ciri memiliki 

komunikasi interpesonal tinggi setelah pemberian 

layanan konseling kelompok dengan teknik Role 

Playing 
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E. Penelitian yang Relevan 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa layanan onseling 

kelompok dengan teknik Role-Playing dapat meningkatkan komunikasi 

interpersonal pada peserta didik. Dengan demikian hipotesis dari penelitian 

ini “ Pengaruh Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik Role-Playing 

Untuk Meningkatkan Kkemampuan omunikasi Interpersonal Pada Peserta 

Didik Kelas VIII B MTs Al-Khairiyah Natar Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

Diterima. Peneliti juga menemukan hasil penelitian yang mendukung, 

yaitu: 

1. Penelitian yang pertama dilakukan Oleh Kemali Syarif yang berjudul 

Pengaruh Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing 

Dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa Kelas XI IPA 2 SMA 

NEGERI 1 MEDAN Tahun Pelajaran 2013/2014. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh layanan bimbingan 

kelompoknteknik role playing diperoleh dara pre testketerampilan sosial 

siswa rata-rata = 91,2 dan rata-rata keterampilan sosial siswa post test = 

101,7. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji tanda wilcoxon yang 

menunjukkan bahwa pada taraf signifikan hasil perhitungan pre test dan 

post test5% Jhitung<Jtabel (0<8)serta Zhitung (-2,083) < Ztabel (-1,96). Sehingga 

Keterampilan sosial siswa yang mendapatkan layanan bimbingan 
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kelompok teknik role playing lebih tinggi dari pada sebelum mendapatkan 

layanan bimbingan kelompok teknik role playing. 

2. Penelitian yang kedua dilakukan Oleh Evi Zuhara yang berjudul 

Efektivitas Teknik Sosiodrama Untuk Meningkatkan Komunikasi 

Interpersonal Siswa (Penelitian Kuasi Exsperimen Kelas X di SMA Kartika 

Siliwangi 2 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014). Penelitian bertujuan 

menghasilkan rumusan intervensi yang efektif untuk meningkatkan 

komunikasi interpersonal siswa kelas X Kartika Siliwangi 2 Bandung 

Tahun Ajaran 2013/2014? Metode penelitian yang digunakan yaitu kuasi 

exsperimen dengan Non equivalent Pretest-Posttest Control Group Design. 

Sampel penelitian sebanyak 15 siswa, dengan jumlah anggota kelompok 

exsperimen 8 siswa pada kelompok kontrol 7 siswa. Teknik sosiodrama 

untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa yang diujikan dalam 

penelitian memiliki daya pengaruh yang cukup baik, yaitu menghasilkan 

peningkatan yang signifikan perubahan skor rata-rata kemampuan 

komunikasi interpersonal pada saat pretest sebesar 21,50 mengalami 

peningkatan menjadi 44.60 pada saat posttest. 

3. Penelitian yang Ketiga dilakukan Oleh Laila Ludfiana Dewi yang 

berjudul Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Menggunakan Teknik 

Role Playing Untuk Meningkatkan Interaksi Sosial Peserta Didik Kelas 

VIII SMP Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2019/2020. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan interaksi sosial melalui 
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layanan konseling kelompok dengan teknik role playing pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 7 Bandar Lampung tahun ajaran 2019/2020. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi,wawancara 

dan angket. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skor kelas eksperimen 

sebelum diberikan layanan posttest konseling kelompok dengan teknik role 

playing 32,25, setelah diberikan layanan posttest 74 sedangkan rata-rata 

skor kelas kontrol sebelum diberikan layanan pretest konseling kelompok 

dengan teknik diskusi 65, setelah diberikan layanan posttest 68,25. Analisis 

data menggunakan uji Wilcoxon signed rank test dengan taraf signifikansi 

0,05 (5%), diperoleh nilai Z -3.448 dan asymp. Sig (2-tailed) bernilai 

0,001. Artinya nilai 0,001 lebih kecil dari < 0,05 maka HO ditolak dan Ha 

diterima. Sehingga dapat diketahui bahwa layanan konseling kelompok 

dengan teknik role playing lebih efektif dalam meningkatkan interaksi 

sosial peserta didik kelas VIII SMP Negeri 7 Bandar Lampung tahun ajaran 

2019/2020. 

4. Penelitian dengan Judul Pengaruh “Penggunaan Metode Role Playing 

Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas X Pada Materi Virus Di Sma 

Azharyah Palembang” Oleh Munir Kendiira Mahasiswa lulusan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2017.
50
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 Munir Kendiira ,2017. “Penggunaan Metode Role Playing Terhadap Minat Belajar Siswa 

Kelas X Pada Materi Virus Di Sma Azharyah Palembang” Dapat di akses di ejournal. 

unipma.ac.idindex.phpJFarticledownload1066pdf 
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F. Hipotesis  

1) Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban yang besifat sementara terhadap 

rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti dan 

dijabarkan melalui landasan teori dan masih harus diuji kebenarannya 

melalui data yang terkumpul peneliti ilmiah.
51

 

Mengetahui adakah pengaruh pendekatan realitas secara 

siginifikaan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal 

peserta didik dengan layanan konseling kelompok di kelas VIII B di MTs 

Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2019/2020. 

Berdasarkan latar belakang masalah, teori dan kerangka berfikir maka 

hipotesis yang penulis ajukan adalah :  

Ho: Komunikasi Interpersonal peserta didik tidak dapat ditingkatkan 

menggunakan Konseling Kelompok Dengan Teknik Role-Playing 

pada kelas VIII B MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan Tahun 

Ajaran 2019/2020. 

Ha: Komunikasi Interpersonal peserta didik dapat ditingkatkan 

menggunakan Konseling Kelompok dengan Teknik Role-Playing 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2016), 

h. 96 
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pada peserta didik kelas VIII B MTs Al-Khairiyah Natar Lampung 

Selatan Tahun Ajaran 2019/2020. 

2) Hipotesis Statistik 

Ho : μ1 = μ0 

Ha : μ1 ≠ μ0 

Untuk pengujian hipotesis, selanjutnya Zhitung, dibandingkan dengan 

nilai Ztabel. Cara penentuan nilai Z tabel di dasarkan pada taraf signifikan 

tertentu (misal α = 0,005) dan dk = n-1, kriteria pengujian hipotesis untuk 

uji satu pihak kanan yaitu: 

Tolak Ho jika Z hitung > Z tabel dan 

Terima Ha jika Z hitung < Z tabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


