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ABSTRAK

PENGARUH LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK DISKUSI 
TERHADAP KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PESERTA DIDIK KELAS XI SMA AL-

AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh

Evi Susanti

Komunikasi antarpribadi merupakan proses yang berlangsung antara dua orang atau lebih 

secara tatap muka, sedangkan teknik diskusi ini menekankan pada aspek kognitif, rasional dan 

tingkah laku yang dikembangkan oleh Eric Barne pada tahun 1950, Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi terhadap 

komunikasi antarpribadi peserta didik kelas XI di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2016/2017.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian one-group pretest and post-test design. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 10 peserta didik kelas XI SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2016/2017 yang terindikasi memiliki kemampuan komunikasi antarpribadi 

rendah. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling (pengambilan 

sampel berdasarkan tujuan).  Data penelitian ini diperoleh dengan membagikan angket 

keterampilan komunikasi antarpribadi, dan dianalisis menggunakan program SPSS 17.0 for 

windows.

Analisis data menggunakan analisis t-test paired sample menunjukkan perubahan skor 

pada angket keterampilan komunikasi antarpribadi peserta didik dari kata-kata hasil pre-test 

sebesar 45.7 menjadi 71.1, hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil 

perhitungan sebagai berikut, thitung < ttabel (-13.857<1.812) dikarenakan peneliti mengambil taraf 

signifikan α= 0.05. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

“Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Diskusi Berpengaruh Terhadap Komunikasi 

Antarpribadi peserta didik kelas XI SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017” terbukti kebenarannya.

Kata Kunci : Bimbingan Kelompok, Teknik Diskusi, Kemampuan Komunikasi 

Antarpribadi









v

MOTTO

                         

Artinya : Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.1 (Q.S al-

hujurat ayat;10)

                                                          
1Al-qur’an dan terjemah, (Bandung:CV Dipenogoro,2006), h 412
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati manusia merupakan mahluk sosial. Manusia dengan kodratnya 

sebagai mahluk sosial, tidak dapat hidup seorang diri. Manusia memiliki kebutuhan 

untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Sehingga setiap manusia memiliki 

kecenderungan untuk bergaul dengan orang lain, sahabat, masyarakat, dan 

berkelompok. Manusia dalam kehidupannya tidaklah bergantung pada diri sendiri. 

Setiap tindakan yang dilakukan seorang manusia pasti berhubungan dan 

membutuhkan orang lain.Adapun tafsir Al-Qur’an mengenai manusia sebagai 

makhluk individu dan makhluk sosial tertera dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 

71, Allah berfirman:

                      ...

Artinya: Dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan,
sebagian mereka menjadi para penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
yang ma’ruf, mencegah yang munkar.1

Berdasarkan surat At-Taubah, dijelaskan bahwa setiap hamba Allah untuk 

saling tolong menolong. Tolong menolong yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah 

bahwa setiap manusia memerlukan komunikasi dengan sesamanya, baik antara laki-

                                                          
1Al- Qur’an dan terjemah, ( Bandung: CV Dipenegoro, 2006), h 158
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laki dan perempuan. Komunikasi merupakan hal yang pokok dalam kehidupan karena 

pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri.

Menurut R Wayne Pace komunikasi antarpribadi adalah “proses yang berlangsung 
antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi antarpribadi merupakan 
suatu prantara atau alat pendukung dalam bentuk bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa 
tubuh, dan lain-lain sehingga isi komunikasi dapat dipahami oleh penerima pesan.”2

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa, komunikasi antarpribadi merupakan suatu 

alat untuk berinteraksi melalui komunikasi, baik melalui bahasa isyarat, bahasa lisan, 

dan bahasa tubuh.Kemampuankomunikasi antarpribadi sangat diperlukan untuk 

peserta didik.Peserta didik yang merupakan anggota masyarakat hendaknya memiliki 

kemampuan komunikasi antarpribadi yang baik, terutama di lingkungan sekolah. Hal 

ini disebabkan karena sebagian besar waktu peserta didik digunakan untuk 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di sekolahnya, baik dengan teman 

sebaya, guru, atau warga sekolah lainnya. Di lingkungan sekolah terkadang peserta 

didik masih ada saja peserta didik yang mengalami kesulitan berkomunikasi dengan 

lingkungan sekitarnya. Hal ini didasarkan pada karakter peserta didik yang berada 

antara satu dengan yang lainnya. Ada peserta didik yang tidak mengalami kesulitan 

dalam berkomunikasi antarpribadi dengan lingkungannya. Bagi peserta didik yang 

mampu berkomunukasi antarpribadi dengan baik, mereka cenderung mempunyai 

teman lebih banyak begitupun sebaliknya.

                                                          
2Srie Wahyuni Pratiwi, Dina Sukma, Komunikasi Interpersonal Antar Siswa Di Sekolah Dan 

Implikasinya Terhadap Pelayanan  Bimbingan Dan Konseling, tersedia: 
File:///C:/Users/user/Downloads/1268-2879-1-PB.pdf, [diakses pada tanggal 09 oktober 2016 jam 
01:30]
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Pada komunikasi antarpribadi, berlangsung secara mendalam karena

komunikasi yang berlangsung bersifat dialogis dan komunikan dapat berbicara 

samapai hal-hal yang bersifat pribadi. Menurut  Devito menyebutkan cirri-ciri 

komunikasi antarpribadi meliputi ciri yaitu: (1)keterbukaan; (2)empati;(3) dukungan; 

(4) rasa positif; (5) kesamaan.3

Berdasarkan data awal yang diperoleh yang dilakukan oleh peneliti selama 

pelaksanaan pra penelitian di kelas XI IPS 1 SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung, 

masalah mengenai rendahnya komunikasi antarpribadi pada peserta didik memang 

sering dijumpai.Tidak sedikit peserta didik yang masih memiliki komunikasi 

antarpribadi yang rendah, ini dilihat berdasarkan ciri-ciri atau indikator yang 

ditemukan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMA AL-AZHAR 3 

Bandar Lampung. Dari populasi peserta didik kelas XI IPS 1 yang berjumlah 38

peserta didik, peserta didik kelas XI IPS 1 di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung 

yang terdiri dari IPA dan IPS dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 

sebanyak 10 peserta didik pada kelas XI IPS 1 atas rekomendasi guru BK SMA AL-

AZHAR 3 Bandar Lampung, dapat di ketahui klasifikasi rendahnya komunikasi 

antarpribadi yang dialami oleh peserta didik adalah sebagai berikut:

                                                          
3bimo Walgito, Psikologi Sosial, (yokyakarta: Andi, 2006), h 84-85



4

Tabel I
Klasifikasi Rendahnya Komunikasi Antarpribadi Peserta Didik

Kelas XI IPS 1 SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung
TA 2016/2017

No Indikator Sub Indikator Jumlah 
Peserta Didik

1 Keterbukaan a. Peserta didik belum mampu bersikap 
ramah kepada sesama anggota 
kelompok 

1

b. Peserta didik masih enggan 
berhubungan baik dengan sesama 
anggota kelompok

1

2 Empati a. Peserta didik belum terlihat 
menunjukkan kepedulian terhadap 
orang lain

2

b. Peserta didik masih terlihat masih 
mementingkan diri sendiri pada saat 
kegiatan berlangsung

1

3 Sikap 
mendukung

a. Peserta didik masih enggan 
memberikan penghargaan kepada 
peserta didik lain yang telah menjadi 
perwakilan kelompok untuk  
menstimulasikan kegiatan di depan 
kelas

1

4 Sikap positif a. Peserta didik masih enggan 
menghargai pendapat yang berbeda 
dari peserta didik lain 

1

5
Kesamaan a. Peserta didik terlihat belum mampu 

mengkomunikasikan pendapatnya 
dengan nada yang rendah

3

Sumber:Dokumentasi Guru Bimbingan dan Konseling Dengan Masalah Komunikasi Antarpribadi 
Yang Rendah Peserta Didik Kelas XI IPS 1 SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung 

Berdasarkan dokumentasi yang dilakukan di SMA AL-AZHAR 3 Bandar 

Lampung, terlihat dari indikator komunikasi antarpribadi dimana ditunjukkan dengan 

adanya indikasi bahwa peserta didik belum mampu bersikap ramah kepada sesama 

anggota kelompok, masih enggan berhubungan baik dengan sesama anggota 

kelompok, belum terlihat menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, masih terlihat 
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mementingkan diri sendiri pada saat kegiatan berlangsung, masih enggan 

memberikan penghargaan kepada peserta didik lain yang telah menjadi perwakilan 

kelompok untuk menstimulasikan kegiatan di depan kelas, enggan menghargai 

pendapat yang berbeda dari peserta didik lan, terlihat belum mampu 

mengkomunikasikan pendapatnya dengan nada yang rendah.

Informasi lain juga didapat dari hasil wawancara dengan guru bimbingan dan 

konseling bahwa peserta didik di kelas XI IPS 1 SMA AL-AZHAR 3 Bandar 

Lampung dalam komunikasi antarpribadi yang sangat rendah. Hal ini berdasarkan 

indikator yang terlihat pada peserta didik dengan menunjukkan tanda-tandanya tidak 

memiliki belum mampu bersikap ramah kepada sesama anggota kelompok, masih 

enggan berhubungan baik dengan sesama anggota kelompok, belum terlihat 

menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, masih terlihat mementingkan diri 

sendiri pada saat kegiatan berlangsung, masih enggan memberikan penghargaan 

kepada peserta didik lain yang telah menjadi perwakilan kelompok untuk 

menstimulasikan kegiatan di depan kelas, enggan menghargai pendapat yang berbeda 

dari peserta didik lain, terlihat belum mampu mengkomunikasikan pendapatnya 

dengan nada yang rendah.Sudah seharusnya semua pendidik mulai melakukan 

perhatian khusus. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi maka akan menimbulkan 

dampak yang cukup besar bagi kehidupan remaja. Menurut Desmita “bagi sebagian 

remaja, ditolak atau diabaikan oleh teman sebaya menyebabkan munculnya perasaan 
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kesepian atau permusuhan. Di samping itu, penolakan oleh teman sebaya 

dihubungkan pada kesehatan mental dan problem keluarga”.4

Berdasarkan hal tersebut maka perlu diadakan upaya untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik, dalam mengembangkan 

kemampuan komunikasi antarpribadi. Guru BK sangat berperan penting untuk 

membantu peserta didik dalam membantu menyelesaikan masalah peserta didik. 

Salah satu strategi guru BK yang digunakan adalah bimbingan kelompok. Layanan 

bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada 

individu (peserta didik) melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan 

kelompok, aktivitas, dan dinamika kelompok harus diwujudkan untuk membahas 

berbagai hal yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah individu 

(peserta didik) yang menjadi peserta layanan.5

Menurut Gazda bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan 

informasi pada sekelompok peserta didik untuk membantu mereka menyusun rencana 

dan keputusan yang tepat. Gazda juga menyebutkan bahwa bimbingan kelompok 

diselengarakan untuk memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional, dan 

sosial.6 Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam tiga kelompok yaitu, kelompok 

kecil (2-5 orang), kelompok sedang (6-15 orang), kelompok besar (16-25 orang).7

                                                          
4Dimas Sulistiyanto, Upaya Meningkatkan Komunikasi Antarpribadi Melalui Penguasaan 

Konten Dengan Metode Kegiatan Kelompok dan Diskusi Kelompok Pada Siswa Kelas VIII F SMP 
Negri 5 Semarang Tahun Ajaran 2013/2014,tersedia:http://Iib.unnes.ac.id/dua0087/1/1301409057.pdf, 
[diakses pada tanggal dua5 November dua016 jam 10:30]

5Tohirin, Bimbingan dan Koseling di Sekolah dan Madrasah (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada,2013),h. 164

6Prayitno, Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Rineka Cipta, 
2009), h.309-310

7Ibid h.309
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Sebagaimana halnya manusia adalah mahluk sosial, artinya mereka saling 

membutuhkan. Sama halnya juga dalam layanan bimbingan kelompok masing-

masing individu saling membutuhkan tidak hanya bersikap individualis. Dengan 

komunikasi antarpribadi juga bisa terjadi kapan saja dimana saja, begitu juga dalam 

lingkup sekolah, peserta didik yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi 

antarpribadi sangatlah beragam antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya.

Indikator peserta didik memiliki kemampuan komunikasi antarpribadi yang 

tinggi dapat terlihat dari sikap yang senang akan kegiatan yang bersifat kelompok, 

tertarik berkomunikasi dengan orang lain, peka terhadap keadaan sekitar, senang 

melakukan kerja sama, dan sadar akan kodratnya sebagai makhluk sosial. Sehingga 

mereka akan mudah bergaul dan mengatasi segala masalah yang terkait dengan 

lingkungan sosialnya. Sebaliknya peserta didik yang memiliki kemampuan 

komunikasi antarpribadi rendah akan mengalami hambatan dalam bergaul dengan 

orang lain.8 Terkait dengan komunikasi antarpribadi peserta didik yang perlu di 

intervensi, maka layanan bimbingan kelompok merupakan jenis layanan yang sesuai. 

Layanan bimbingan kelompok merupakan bimbingan yang diberikan bersama, bukan 

individual, tetapi perhatian tetap diberikan secara individual. Teknik bimbingan 

kelompok yang dapat diberikan memiliki banyak bentuk, antara lain home room 

program, karyawisata, diskusi, kegiatan kelompok, organisasi murid, role playing,dan 

                                                          
8Ardiatma Rio Respati, Meningkatkan Komunikasi Antar Pribadi Melalui Bimbingan 

Kelompok Dengan Teknik Permainan Kerjasama Pada Peserta Didik Kelas XI Matematika Dan Sains 
2 Di SMA NEGERI 1 MUNTILAN, http://lib.unnes.ac.id/21131/1/1301410037-s.pdf.9/10/2016, 
[diakses pada tanggal 09 oktober 2016 jam 01:30]
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remedial teaching.9 Dalam hal ini penulis menggunakan bimbingan kelompok dengan 

teknik diskusi.

“Menurut Gilstrap dan Martin bahwa diskusi merupakan suatu kegiatan dimana 
sejumlah orang membicarakan secara bersama-sama melalui tukar pendapat tentang 
suatu topik atau suatu masalah berdasarkan fakta yang memungkinkan  untuk itu”.10

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa, tehnik diskusi sangat berperan penting 

dalam membantu mengatasi masalah peserta didik. Dengan tehnik diskusi ini peserta 

didik mendapatkan informasi yang berharga dari teman diskusi, pengalaman yang 

baik dan buruk dan pendapat dari teman, momotivasi dan semangat peserta didik, 

mengembangkan kemampuan peserta didik, mengembangkan keterampilan dan 

keberanian peserta didik, membiasakan kerjasama antar peserta didik.

Berdasarkan pertimbangan bahwa didalam bimbingan kelompok penulis 

menggunakan teknik diskusi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

antarpribadi peserta didik dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi di 

lapangan, dengan hal ini peneliti membatasi masalah umum sebagai berikut

“Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Diskusi Terhadap 

Komunikasi Antarpribadi Peserta Didik Kelas XI Di SMA AL-AZHAR 3 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017”

                                                          
9Girl Isna Saputra, Bimbingan Kelompok dengan menggunakan Role Playing Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Antarpribadi Siswa Kelas VII, 
file:///C:/Users/Downloads/3265-7234-1-SM.pdf, [ diakses pada tanggal 09 oktober 2016 jam 01:30]

10Normin Badriah, pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar bahasa indonesia siswa 
kelas XI Sekolah Menengah Atas Negri 2 Bintan Tahun  Ajaran 2012-2013 [diakses pada tanggal 17 
november 2016 pukul 22:20]
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B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, dapat di

indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat 10 peserta didik yang memiliki masalah dengan komunikasi 

antarpribadi

2. Kurangnya pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi 

untuk mengatasi perilaku komunikasi antarpribadi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka untuk lebih efektif penulis 

membatasi masalah dengan mengkaji “Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok 

dengan Teknik Diskusi Terhadap Komunikasi Antarpribadi Pada Peserta Didik Kelas  

XI di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah dari penelitian ini yaitu: “Adakah Pengaruh Layanan 

Bimbingan Kelompok dengan Teknik Diskusi Dalam Meningkatkan Komunikasi 

Antarpribadi Pada Peserta Didik Kelas XI di SMA AL-AZHAR Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2016/2017?”
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi 

dalam meningkatkan komunikasi antarpribadi siswa kelas XI IPS 1 SMA AL-

AZHAR 3 Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara 

lain:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan 

bidang bimbingan dan konseling, khususnya mengenai peningkatan 

komunikasi antarpribadi peserta didik melalui kegiatan layanan bimbingan 

kelompok.

b. Secara Praktis

a) Siswa dapat berlatih meningkatkan perilaku komunikasi 

anatarpribadinya melalui kegiatan layanan bimbingan kelompok.

b) Dapat menambah pengetahuan guru pembimbing dalam melaksanakan 

bimbingan kelompok di sekolah terkait dengan peningkatan 

komunikasi antarpribadi.

c) Bahan masukan guru bimbingan dan konseling dalam memberikan 

layanan yang tepat terhadap siswa-siswa yang memiliki keterampilan 

komunikasi antarpribadi rendah.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Layanan Bimbingan Kelompok 

1. Pengertian Layanan Bimbingan Kelompok

Kegiatan bimbingan kelompok akan terlihat hidup jika di dalamnya 

terdapat dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan media efektif bagi 

anggota kelompok dalam mengembangkan aspek-aspek positif jika mengadakan 

komunikasi antarpribadi dengan orang lain.

Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang 

dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa 

penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok membahas masalah-masalah 

pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial.1Layanan bimbingan kelompok adalah 

layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik yang secara 

bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama 

dari pembimbing atau konselor) yang berguna untuk menunjang kehidupan 

sehari-hari baik individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga serta 

masyarakat serta untuk pertimbangan dan pengambilan keputusan.2

                                                          
1Achmad Juntika Nurhisan, Bimbingan dan Konseling, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2011), h. 23
2Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Konseling Di Sekolah, (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 

2008)h. 64
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Dengan demikian dapat diartikan bahwa, bimbingan kelompok secara 

tidak langsung dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi 

antarpribadi karena di dalam bimbingan kelompok peserta didik secara bersama-

sama dari narasumber sehingga dapat membantu peserta didik untuk belajar 

mengambil keputusan.

Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan 

(bimbingan) kepada individu atau peserta didik melalui kegiatan 

kelompok.3Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam 

suasana kelompok.Bimbingan kelompok yang baik adalah apabila dalam 

kelompok tersebut diwarnai oleh semangat tinggi, dinamis, hubungan yang 

harmonis, kerjasama yang baik dan mantap, serta saling mempercayai diantara 

aggota-anggotanya. Kelompok yang seperti itu akan terujud apabila para anggota 

saling bersikap sebagai kawan, menghargai, mengerti, dan menerima tujuan 

bersama secara positif, setia pada kelompok, serta mau bekerja keras dan 

berkorban untuk kelompok.4

Menurut Romlah, mendefinisikan bahwa bimbingan kelompok merupakan 
“salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat 
mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, 
minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi 
kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya 
masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa.”5

                                                          
3Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: PT RAJA 

GRAFINDO PRASADA, 2013)h.164
4Sitti Hartinah, Konsep Dasar Bimbingan Dan Kelompok, (Bandung: Refika Aditama, 2009) 

h. 61
5 Ewin Tri, Bimbingan kelompok, 2012 tersedia: http://ewintri.wordpress.com/2012/01/02/ 

bimbingan-kelompok/[diakses pada tanggal  02 desember 2016 pukul 13.45]
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Sedangkan menurut Sukardi Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan 

untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan 

dari narasumber (terutama guru pembimbing) yang bermanfaat untuk kehidupan 

sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat.6

Dari beberapa pengertian bimbingan kelompok tersebut, maka dapat 

disimpulkan layanan bimbingan kelompok merupakan suatu upaya pemberian 

bantuan kepada individu melalui kelompok dengan menggunakan dinamika 

kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar mampu menyusun 

rencana dan keputusan yang tepat serta dapat memahami dirinya sendiri, orang 

lain dan lingkungannya.

2. Tujuan Bimbingan Kelompok 

Kesuksesan layanan bimbingan kelompok sangat dipengaruhi sejauh mana 

tujuan yang akan dicapai dalam layanan bimbingan kelompok yang 

diselenggarakan. Tujuan dalam bimbingan kelompok terdapat tujuan umum dan 

tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari layanan bimbingan kelompok adalah berkembangnya 

sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi anggota kelompok. Selain 

tujuan tersebut yaitu untuk mengentaskan masalah siswa dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok.

                                                          
6Ibid 
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b. Tujuan Khusus

Bimbingan kelompok bermaksud membahas topik-topik umum yang telah 

ditentukan oleh pemimpin kelompok. Secara khusus bimbingan kelompok 

bertujuan untuk:

a) melatih untuk mengemukakan pendapat dihadapan anggotanya;

b) melatih peserta didik dapat bersikap terbuka didalam kelompok;

c) melatih peserta didik untuk dapat membina keakraban bersama anggota 

dalam kelompok khususnya dan teman di luar kelompok pada umumnya;

d) melatih peserta didik untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan 

kelompok;

e) melatih peserta didik untuk dapat bersikap tenggang rasa dan bertoleransi 

dengan orang lain;

f) melatih peserta didik memperoleh keterampilan sosial;

g) membantu peserta didik mengenali dan memahami dirinya dalam

hubungannya dengan orang lain;

h) melatih peserta didik untuk mengadakan kerja sama dalam situasi 

kelompok dan dapat menumbuhkan daya kreatif peserta didik.7

3. Kegunaan Bimbingan Kelompok

Kegunaan bimbingan kelompok memang sangat mendasar dan dapat di 

kemukakan antara orang lain:

                                                          
7Prayitno, Layanan Bimbingan Kelompok Konseling Kelompok (padang:2014) h. 3
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a) tenaga pembimbing masih sangat terbatas dan jumlah peserta didik yang perlu 

dibimbing begitu banyak sehingga pelayanan bimbingan secara perorangan 

tidak akan merata;

b) melalui bimbingan kelompok, murid dilatih untuk menghadapi suatu tugas 

bersama atau memecahakan suatu masalah bersama. dengan demikian, sedikit 

banyak dididik untuk hidup bersama. hal tersebut akan dibutuhkan semasa 

hidupnya;

c) dalam mendiskusikan sesuatu secara bersama, peserta didik didorong untuk 

berani menggunakan pendapat dan menghargai pendapatorang lain. selain itu, 

beberapa peserta didik akan lebih berani membicarakan kesukarannya dengan 

penyuluh setelah mereka mengerti bahwa teman-temannya juga mengalami 

kesukaran tersebut;

d) banyak informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik dapat diberiakan secara 

kelompok dan cara tersebut lebih ekonomis;

e) melalui bimbingan kelompok, beberapa peserta didik menjadi lebih sadar 

bahwa mereka sebaiknya menghadap penyuluh untuk mendapatkan 

bimbingan secara mendalam; dan

f) melalui bimbingan kelompok, seorang ahli bimbingan yang baru saja diangkat 

dapat memperkenalkan diri dan berusaha mendapat kepercayaan dari peserta 

didik.8

                                                          
8Sitti Hartinah, Op. Cit. h.  8-9
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4. Komponen Dalam Bimbingan kelompok

Layanan bimbingan kelompok akan tercipta apabila memperhatikan 

komponen-komponen pendukung dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. 

Terdapat dua komponen penting dalam pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu 

anggota kelompok dan pemimpin kelompok.

a) Anggota kelompok

Kegiatan layanan bimbingan kelompok sebagian besar juga didasarkan 

atas peranan para anggotanya. Peranan kelompok tidak akan terwujud tanpa 

keikutsertaan secara aktif  para anggota kelompok tersebut. Karena dapat 

dikatakan bahwa anggota kelompok merupakan badan dan jiwa kelompok 

tersebut. Agar dinamika kelompok selalu berkembang, maka peranan yang 

dimainkan para anggota kelompok adalah:

1) membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antara anggota 

kelompok;

2) mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan 

kelompok;

3) berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan bersama;

4) membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan 

baik;

5) benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan 

kelompok;

6) mampu berkomunikasi secara terbuka;
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7) berusaha membantu anggota lain;

8) memberi kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan peranannya; dan

9) menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu.9

b) Pemimpin Kelompok

Pemimpin kelompok adalah orang yang mampu menciptakan suasana 

sehingga paraanggota kelompok dapat belajar bagaimana mengatasi masalah-

masalah mereka sendiri.

Peranan pemimpin kelompok dalam layanan bimbingan kelompok adalah 

sebagai berikut:

1) pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan atau campur 
tangan langsung terhadap kegitan kelompok;

2) pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana perasaan yang 
berkembang dalam kelompok itu. pemimpin kelompok dapat menanyakan 
suasana perasaan yang dialami oleh anggota kelompok;

3) jika kelompok tersebut tampak kurang menjurus kearah yang dimaksudkan, 
maka pemimpin kelompok perlu memberikan arah yang dimaksudkan;

4) pemimpin kelompok juga perlu memberikan tanggapan (umpan balik) 
tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok;

5) pemimpin kelompok diharapkan mampu mengatur lalu lintas kegiatan 
kelompok, memegang aturan permainan (menjadi wasit), pendamaian dan 
pendorong kerja sama serta suasana kebersamaan;

6) sifat kerahasiaan dari kelompok itu dengan segenap isi dan kejadian-kejadian 
yang timbul di dalamnya juga menjadi tanggung jawab pemimpin 
kelompok.10

                                                          
9Dini Tias Astuti, Meningkatkan Interaksi Sosial Melalui Bimbingan Kelompok Pada Siswa 

Akselarasi Di SD Hj. Isriati Baiturahman 01 Semarang, 2013, tersedia: 
https://www.google.com/search?q=jurnal+dini+tias+astiti&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-
b[diakses pada tanggal 18 agustus 2016 pukul 1:50 WIB]

10Prayitno Op. cit. h. 4
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5. Keuntungan Menggunakan Pendekatan Bimbingan Kelompok

Dengan pendekatan kelompok yang dimaksud, diperoleh beberapa 

keuntungan, antara lain:

1. peserta didik yang bermasalah dapt mengenal dirinya melalui teman-teman 

kelompok. anak dapat membandingkan potensi dirinya dengan yang lain;

2. melalui kelompok, sikap-sikap positif peserta didik dapat dikembangkan 

seperti toleransi, saling menghargai, kerjasama, tanggung jawab, 

disiplin,kreativitas, dan sikap-sikap kelompok yang lainnya;

3. melalui kelompok dapat dihalangkan beban-beban moril seperti malu, 

penakut, dan sifat-sifat egoistis, agresif, manja dan sebagainya;

4. melalui kelompok, dapat dihilangkan ketegangan-ketegangan emosi, 

konflik-konflik, kekecewaan, curiga-mencurigai, iri hati dan sebagainya;

5. melalui kelompok, dapat dikembangkan gairah hidup dalam melakukan 

tugas-tugas, suka menolong, disiplin, dan sikap-sikap sosialnya.11

6. Prinsip-prinsip Pendekatan Bimbingan Kelompok

Seorang pembimbing memilih metode pendekatan kelompok karena 

pembimbing mengerti latar belakang kebutuhan-kebutuhan jiwa peserta didik 

sehingga dapat menciptakan suasana kelompok yang menunjang pemenuhan 

kebutuhan peserta didik, anatara lain:

1. kebutuhan primer, yaitu makan, minum, bernafas,beristirahat dan 

sebagainya;
                                                          

11Sitti Hartinah, Op. Cit. H. 9-10
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2. kebutuhan sosial, seperti kebutuhan kasih sayang, pujian, penghargaan, 

terikat pada, atau menjadi bagian dari bantuan orang lain;

3. kebutuhan akan perasaan memadu (integrasi) harmonis, seimbang akan 

kebutuhan individual dan sosial, yang bersifat kodrati.12

7. Asas Dalam Bimbingan Kelompok

Pelaksanaan layanan bimbinga kelompok terdapat asas-asas yang 

diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan dalam layanan bimbingan 

kelompok. Menurut Prayitno “asas  yang digunakan dalam melaksanakan 

bimbingan kelompok, yaitu: asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kegiatan, 

asas kenormatifan, asas kerahasiaan,”13

Asas-asas yang digunakan dalam pelaksanan bimbingan kelompok, 

yaitu:

a. asas keterbukaan yaitu, para anggota bebas dan terbuka mengemukakan 

pendapat, ide, saran, tentang apa saja yang yang dirasakan dan 

dipikirkannyatanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu;

b. asas kesukarelaan yaitu,  semua anggotaatau peserta didik  dapat 

menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman 

lain atau pemimpin kelompok;

                                                          
12Sitti Hartinah,Loc. Cit. H.10
13Yunus Arief Sholeh, Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan 

Hubungan Interpersonal Peserta Didik kelas X Di MAN  2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 
2015/2016  Skripsi  h. 31
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c. asas kegiatan yaitu, partisipasi semua anggota kelompok dalam 

mengemukakaan pendapat sehingga cepat tercapainya tujuan bimbingan 

kelompok;

d. asas kenormatifan yaitu, semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak 

boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku 

dan;

e. asas kerahasiaan yaitu,  semua  anggota yang hadir  harus menyimpan 

dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama 

hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Asas kerahasiaan termasuk 

asas terakhir karena topik (pokok bahasan) permasalahan dalam 

bimbingan kelompok bersifat umum.14

B. Diskusi Kelompok

1. Pengertian Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok adalah percakapan yang telah direncanakan antara tiga 

orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau untuk 

memperjelas suatu persoalan, dibawah pimpinan seorang pemimpinan. Dalam 

pelaksanaan diskusi ada tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. 

Pada tahap perencanaan, fasilitator melakukan lima macam hal yaitu: (a) 

memusatkan tujuan;  (b) menentukan jenis diskusi; (c) melihat pengalaman dan 

perkembangan peserta didik; d) memperhitungkan waktu yang tersedia untuk

                                                          
14Yunus Arief Sholeh,Ibid  h. 37-38
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kegiatan diskusi; dan  (e) mengemukakan hasil diskusi misalnya kesimpulan atau 

pemecahan masalah.  Pada tahap pelaksanaan fasilitator memberikan tugas yang 

harus didiskusikan, dan memberikan cara melaporkan tugas, serta menunjuk 

pengamat diskusi jika diperlukan. Pada tahap penilaian fasilitator meminta 

pengamat untuk melaporkan hasil pengamatanya, memberikan komentar tentang 

proses diskusi.15

Diskusi kelompok merupakan suatu cara dimana peserta didik 

memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. 

Setiap peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengemukakaan pikirannya 

masing-masing dalam mencegahkan suatu masalah. Dalam melakukan diskusi 

para peserta didik diberi peran-peran tertentu seperti pimpinan diskusi(moderator) 

dan notulis.  pemimpin diskusi adalah memimpin jalannya diskusi sehingga 

diskusi tidak menyimpang, sedangkan notulis tugasnya mencatat hasil-hasil 

diskusi. Peserta didik yang lain menjadi peserta atau anggota. Dengan demikian, 

akan timbul rasa tanggung jawab dan harga diri.16

Masalah-masalah yang biasa didiskusikan dalam konteks pemecahan 

masalah peserta didik misalnya mnyangkut masalah belajar, pengunaan waktu

luang, masalah-masalah karier, perencana kegiatan, pembagian kerja dalam suatu 

kegiatan kelompok, persahabatan, masalah keluarga, dan lain sebagainya.17

Melalui diskusi kelompok, biasanya peserta didik mendapat kesempatan untuk 

memecahkan masalah bersama-sama, dengan saling memberikan saran dan 

                                                          
15Yunus Arief Sholeh, Ibid. h. 35  
16Tohirin, Op.Cit. h. 275
17Tohirin, Loc. Cit, h. 275
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pertimbangan untuk memecahkan masalah. Bermacam-macam masalah dapat di 

pecahkan melalui diskusi kelompok, baik masalah pelajaran, sosial ataupun 

merencanakan kegiatan. 18

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa diskusi 

kelompok adalah, suatu kegiatan yang dapat membantu peserta didik dalam 

melatih kemampuan peserta didik dan dapat menyampaikan ide-ide atau gagasan 

didepan hal layak ramai, dan melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu 

masalah anataralain: (1) masalah belajar; (2) pengunaan waktu luang, masalah-

masalah karier; (3) perencana kegiatan; (4)  pembagian kerja dalam suatu 

kegiatan kelompok; (5) persahabatan; dan (6) masalah keluarga dan lain 

sebagainya, serta akan timbul rasa tanggung jawab dan harga diri dalam diri 

peserta didik, sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengenali dirinya 

dan mampu bersosialisasi dengan baik di sekolah maupun masyarakat luas dengan 

begitu peserta didik memenuhi salah satu tugas perkembangannya.

2. Tujuan Diskusi Kelompok 

a) peserta didik mendapat informasi yang berharga dari teman diskusi dan 

pembimbing diskusi. Pengalaman yang baik maupun buruk dan pendapat 

dari teman, banyak membantu perkembangan pribadi siswa. Informasi 

mungkin bersifat praktis, sederhana dan langsung dapat dimanfaatkan 

namun ada juga informasi yang bersifat kompleks dan manfaatnya tidak 

langsung diketahui;

                                                          
18Zainal Aqib, Ikhtisar Bimbingan & Konseling Di Sekolah, (Bandung: YRAMA WISYA, 

2012), h. 43 
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b) membangkitkan motivasi dan semnagt peserta didik untuk melakukan 

suatu tugas, bila peserta didik mula-mula enggan mengerjakan sesuatu 

tugas, misalnya membuat isi ringkasan tentang  bacaan  setelah diskusi 

tentang manfaat membuat ringkasan, maka timbul minat dan kemampuan 

untuk membuat ringkasan. Begitu juga dengan hal-hal yang semula 

ditolak, kurang diminati, kurang dipahami bahkan mungkin yang semula 

benci akan di dapat berubah  untuk dicintai dan dikerjakan;

c) mengembangkan kemampuan peserta didik berfikir kritis, maupun 

melakukan analisis dan sintetis atas data atau informasi yang diterimanya. 

Dalam diskusi kelompok peserta didik memperoleh berbagai informasi 

yang mungkin saling bertentangan, berhubungan atau saling menunjang. 

Peserta didik secara bertahap akan mampu menanggapi secara kritis dan 

lambat laun akan mampu membuat analisis serta mensintesiskan informasi 

yang diterimanya;

d) mengembangkan keterampilan dan keberanian peserta didik 

mengemukakan pendapat secara jelas dan terarah. Tanpa latihan akan sulit 

mengemukakan pendapat dengan jelas, terarah, dan berisi, apalagi bagi 

para peserta didik. Dalam diskusi peserta didik dibimbing utuk berani dan 

terampil menyampaikan pengalamannya dan gagasanya secara teratur, 

sehingga mudah dipahami oleh orang lain; dan 

e) membisakan kerjasama antar peserta didik, diskusi pada hakikatnya 

kerjasama dengan mengumpulkan dan tukar menukar pengalaman serta 

gagasan. Melalui diskusi, peserta didik dibina memperhatikan kepentingan 
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orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menerima keputusan 

berama.19

3. Bentuk-bentuk Diskusi Kelompok

Sebelum membina diskusi kelompok, pembimbing perlu mengenal bentuk 

diskusi yang akan dibinanya. Setiap bentuk tentu saja memerlukan binaan yang 

berbeda-beda dari bentuk lainnya.

Bentuk diskusi menurut aspek dan ciri-cirinya seperti yang tertera pada 

tabel berikut:

Tabel 2
Bentuk-Bentuk Diskusi Kelompok Dilihat Dari Berbagai Aspek

Dilihat dari Bentuk Ciri Utama
1 2 3

1.Jumlah anggota A. Kelompok Besar

B. Kelompok Kecil

 Anggota 20 orang atau lebih
 Anggota kurang dari 20 orang 

biasanya sekitar 2-12 orang
2.Pembentukan A. bentuk formal

B. Bentuk Informal
 Sengaja dibentuk
 Terbentuk secara sepontan 

tanpa direncanakan

3.Tujuan A.Perencanaan Masalah
B. Terapi Anggota

 Menekankan pada hasil diskusi
 Menekankan pada proses 

diskusi
4.Waktu Diskusi A. Maraton

B. Singkat/Reguker
 Terus Meneru 5-12 Jam
 1-2jam, Mungkin 

Dilaksanakan Berulang-Ulang.
5.Masalah yang 
Dibahas

A. Sederhana
B. Kompek/Rumit

 Relatif Mudah Dipecahkan
 Sulit Dipecahkan

6.Aktivitas 
Kelompok

A. Berpusat pada 
Pemimpin
B. Demokratis (Terbagi 
kesemua anggota)

 Anggota kurang aktif, 
pemimpin sangat aktif 

 Anggota dan pemimpin Sama-
sama aktif 20

Sumber: Dewa Ketut Sukardi (2003:231)
                                                          

19Dewa ketut Sukardi, Op.Cit. h. 221
20Dewa Ketut Sukardi, Ibid.h.222



25

4. Peranan Pemimpin Diskusi Kelompok 

Dalam pelaksanaan diskusi kelompok pemimpin kelompok mempunyai 

peranan sebagai berikut:

1. menyusun rencana diskusi baik fisik maupun non-fisik, seperti waktu 

tempat, biaya, acara jumlah anggota, penetapan tujuan, dan alat alat bantu 

yang diperlukan;

2. mengemukakan tujuan-tujuan diskusi termasuk penyampain topik, tata 

tertip, dan proses yang harus diikuti;

3. memelihara, mengontrol, menilai diskusi, sehinggatetap menurut acara 

yang ditentukan dan tidak menyamping dari acara yang ditentukan;

4. mengats situasi-situasi sulit /kritis, misalnya pertentangan pendapat dan 

pembicaraan dikuasai oleh seseorang;

5. membuat rangkuman hasil-hasil diskusi, didalam nya terungkap semua 

pendapat dan keputusan yang telah disetujuai bersama, termasuk rencana 

diskusi berikutnya;dan

6. melaporkan proses dan hasil diskusi kepada pihak pembimbing, wali kelas 

atau guru mata pelajaran.21

C. Komunikasi Antarpribadi

Manusia mempunyai naluri untuk berkelompok atau berkawan dengan 

manusia lain. Dalam kelompok tersebut manusia dituntut dapat berkomunikasi 

                                                          
21Dewa Ketut Sukardi,Ibid, h.  223
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dengan orang lain agar tidak terisolasi dari pergaulan di lingkungannya. Disamping 

tidak terisolasi dari lingkungan, komunikasi merupakan salah satu cara manusia agar 

kebutuhannya terpenuhi, seperti kebutuhan untuk diterima, dihargai dan disayangi.

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin “communicare” yang artinya 

memberitahukan, berpartisipasi, kata komunis berarti milik bersama atau berlaku 

dimana-mana, sehingga “cominis opinio” mempunyai arti pendapat umum atau 

pendapat mayoritas.

Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, 

penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang 

dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut 

memberikan beberapa pengertian pokok yaitu komunikasi adalah suatu proses 

mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan.

Komunikasi mengandung pengertian bahwa antara komunikator dengan 

komunikan saling bertukar informasi, pengetahuan, berita, pesan, nilai dan pikiran, 

maksudnya agar menggugah partisipasi yang kemudian informasi yang diberitahukan 

tersebut menjadi milik bersama.22

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa, komunikasi merupakan proses interaksi 

kegiatan manusia yang terdiri dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan 

bertukar informasi, pengetahuan, dan pikiran.

                                                          
22Supratiknya, Komunikasi Antarpribadi Tinjauan Psikologis,(Yogyakarta: kanisus,1995), 

h.30
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1. Pengertian Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi merupakan proses sosial dimana individu-

individu yang terlibat didalamnya saling mempenagruhi. Komunikasi antarpribadi 

adalah setiap bentuk tingkah laku seseoarang baik verbal maupun non verbal yang 

di tanggapi oleh orang lain.23

Komunikasi antarpribadi merupakan bentuk komunikasi yang efektif 

dalam mengubah sikap, opini dan prilaku komunikan. Komunikasi antarpribadi 

terjadi antara dua orang dengan bentuk percakapan face to face (tatap muka) dan 

adanya feedback (timbal balik) secara langsung atau seketika.24

Menurut Devito (1997) komunikasi antarpribadi adalah pengiriman pesan 

dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan umpan balik yang 

langsung.25

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

antarpribadi adalah pengiriman pesan yang terjadi antara komunikator dan 

komunikan yang sangat efektif dalam upaya mengubah sifat, pendapat dan prilaku 

seseorang.

                                                          
23Supratiknya, Loc. Cit H 30
24Dimas Sulistiyanto, Upaya Meningkatkan Komunikasi Antarpribadi Melalui Penguasaan 

Konten Dengan Metode Kegiatan Kelompok Dan Diskusi Kelompok Pada Siswa Kelas VIII F SMP 
Negri 5 Semarang Tahun Ajaran 2013/2014, tersedia: http://lib.unnes.ac.id/20087/1/1301409057.pdf, 
[diakses pada tanggal 25 November 2016 jam 10:30]

25Galih Wicaksono, Najlatun Naqiah, Penerapan Teknik Bermain Peran Dalam Bimbingan 
Kelompok Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Siswa KelasX multimedia 
SMK IKIP SURABAYA, tersedia: .file:///C:/Users/microsoft/Downloads/1935-3527-1-PB.pdf, [diakses 
pada tanggal 25 November 2016 jam 10:30]
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2. Ciri-ciri Komunikasi

Menurut Devito menyebutkan ciri-ciri komunikasi antarpribadi meliputi ciri yaitu:

1. Keterbukaan

Keterbukaan adalah suatu sikap dimana tidak ada perasaan tertekan 

ketika melakukan kegiatan komunikasi yang ditandai dengan kesediaan 

untuk jujur dalam menyampaikan apa yang sedang dirasakan dan sedang 

dipikirkan;

2. Empati

Empati adalah suatu sikap ikut merasakan apa yang dirasakan oleh 

lawan bicara, yang ditandai dengan kesediaan mendengarkan dengan 

sepenuh hati, merespon secara tepat setiap prilaku yang muncul dalam 

kegiatan komunikasi;

3. Dukungan

Dukungan adalah suatu sikap memberikan respon balikan terhadap apa 

yang dikemukakan dalam kegiatan komunikasi, sehingga dalam kegiatan 

komunikasi terjadi pola dua arah;

4. Rasa Positif

Rasa positif adalah suatu perasaan memandang orang lain dalam 

kegiatan komunikasi sebagai manusia. Hal ini ditandai dengan sikap tidak 

mudah menjudge dalam setiap kegiatan interaksi dalam komunikasi;
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5. Kesamaan

Kesamaan yaitu suatu kondisi dimana dalam kegiatan komunikasi 

terjadi posisi yang sama antara komunikasi dan komunikator, tidak terjadi 

dominasi antara satu dengan yang lain. Hal ini ditandai arus pesan yang 

dua arah.26

3. Tujuan Komunikasi Antarpribadi

Tujuan pokok dalam berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi orang 

lain, dan menjadikan diri kita sebagai suatu agen yang dapat mempengaruhi, agen 

yang dapat menentukan atas lingkungan kita menjadi suatu yang kita temui.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa tujuan 

komunikasi antarpribadi adalah:

a. untuk memahami dan menemukan diri sendiri;
b. menemukan dunia luar sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan diri 

dengan lingkungan;
c. membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain;
d. melalui komunikasi antarpribadi, individu dapat mengubah sikap dan 

prilaku sendiri dan orang lain;
e. komunikasi antarpribadi merupakan proses belajar;
f. mempengaruhi orang lain;
g. mengubah pendapat orang lain;
h. membantu orang lain.27

Dapat di simpulkan bahwa tujuan komunikasi antarpribadi adalah untuk 

dapat bersosialisasi dengan orang lain, membantu orang lain. Melalui komunikasi 

antarpribadi ini kita dapat menjadikan diri sebagai suatu agen yang dapat 

mengubah diri dan lingkungan sesuai dengan yang kita kehendaki, selain itu 

                                                          
26Bimo Walgito Op. Cit h 84-86
27Moh Surya, psikologi konseling, pustaka bani quraisy, h 121
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komunikasi ini juga bertujuan sebagai suatu proses belajar menuju perubahan 

yang lebih baik.

4. Pentingnya Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi merupakan keharusan bagi manusia, karena dengan adanya 

komunikasi kebutuhan manusia akan terpenuhi. Menurut Johnson dalam 

supratiknya, beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antarpribadi 

dalam rangka menciptakan kebahagian hidup manusia, adalah sebagai berikut:

1. komunikasi antarpribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial 

kita;

2. indentitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan 

orang lain;

3. dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji 

kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di 

sekitar kita, kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan 

pengertian orang lain dan realitas;

4. kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas 

komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain, lebih-lebih orang-orang 

yang merupakan tokoh-tokoh signifikan (significant figures) dalam hidu 

kita.28

Komunikasi yang intensif diawali oleh ibu pada usia bayi, lingkaran 

komunikasi itu menjadi semakin luas dengan bertambahnya usia individu. Seiring 
                                                          

28Supratiknya, Op. Cit. h.9
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dengan proses tersebut, perkembangan intelektual dan sosial individu sangat 

ditentukan oleh kualitas komunikasi dengan orang lain tersebut. Secara sadar 

maupun tidak sadar individu memperhatikan dan mengingat-ingat semua 

tanggapan dari orang lain terhadap diri individu. Berkomunikasi dengan orang 

lain membuat individu dapat menemukan diri yang sebenarnya. Komunikasi 

antarpribadi mengembangkan individu dari dimensi kesosialan.

Bersosialisasi dengan orang lain secara tidak langsung menunjukkan 

kekhasan diri sendiri, sehingga lebih mudah menemukan jati diri. Kondisi mental 

yang sehat dan tidak sehat ternyata dipengaruhi juga oleh kualiats komunikasi 

antarpribadi dengan orang lain. Oleh sebab itu, komunikasi antarpribadi sangatlah 

penting bagi kehidupan individu yang hidup di tengah lingkungan sosial.

5. Komponen-komponen Komunikasi Antarpribadi

Komponen-komponen komunikasi antarpribadi adalah:

a. Komunikasi antarpribadi melibatkan paling sedikit dua orang;

Pada hakekatnya setiap manusia suka berkomunikasi dengan manusia lain, 

karena itu setiap orang selalu berusaha agar mereka lebih dekat satu sama lain. 

Faktor kedekatan atau proximity bisa menyatakan dua orang yang memiliki 

hubungan yang erat. Kedekatan antarpribadi itulah yang menyebabkan seseorang 

bisa dan mampu menyatakan pendapat-pendapatnya dengan bebas dan terbuka. 

Kebebasan dan keterbukaan akan mempengaruhi berbagai variasi pesan baik 

verbal maupun non verbal.



32

b. Pesan 

Antara komunikator disini peserta didik melakukan komunikasi dengan 

orang lain dimana mereka saling bertukar pesan. Mereka juga menggunakan 

simbol untuk menyampaikan pesan.

c. Saluran 

Ada dua saluran/media untuk komunikasi antarpribadi diantaranya adalah:

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 pesan 

komunikasi, ada 3 macam gangguan:

1. Eksternal

Faktor fisik biasanya mempengaruhi komunikasi, misalnya deru 

kendaraan, cahaya silau, suara musik yang terlampau;

2. Internal 

Faktor internal pada diri komunikator dan komunikan, misalnya kurang 

pendengaran atau tidak bisa berbicara dengan benar (gagap) dan mengalami 

gangguan jiwa (gila);

3. Sematik 

Faktor bahasa pada diri peserta komunikasi yang mengalami kesulitan 

dalam memaknai pesan komunikasi yang dikirimkan, misalnya budaya yang 

berbeda;
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e. Umpan balik

Umpan balik adalah pemberian tanggapan terhadap pesan yang dikirimkan 

dengan suatu makna tertentu. Jadi umpan balik mengartikan bahwa pesan sudah 

diterima, didengar atau diketahui maknanya. Umpan balik disampaikan secara 

verbal dan nonverbal, dan fungsinya adalah memahami pesan yang dikirimkan 

apakah diterima, ditolak atau dikoreksi.

f. Konteks 

Konteks adalah suatu keadaan atau suasana yang bersifat fisik, historis dan 

psikologis tepat terjadinya, artinya komunikasi tidak terjadi dalam ruang hampa 

sosial. Konteks memiliki empat dimensi:

a) fisik yaitu temapt/lingkungan dimana komunikasi dilakukan;

b) sosial yaitu status dan para peserta komunikasi;

c) psikologis yaitu dorongan, kebutuhan motivasi, sikap dan lain-lain yang 

mempengaruhi komunikasi;

d) temporal yaitu kapan komunikasi dilakukan;29

Jika dilihat dari komponen-komponen tersebut, maka komunikasi 

antarpribadi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antarsiswa dengan 

siswa lainnya yang akan menghasilkan berbagai efek dan umpan balik. Efek dan 

umpan balik sebagai bagian dari komponen komunikasi antarpribadi akan 

berhubungan dengan komponen-komponen yang lain yang terdapat didalamnya.

                                                          
29Supratiknya, ibid,  h.31
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6. Keterampilan komunikasi antarpribadi

Dalam memulai mengembangkan, dan memelihara komunikasi yang 

akrab,  hangat, dan produktif dengan orang lain yang merupakan bagian 

komunikasi antarpribadi, maka tiap individu harus memasangkannya menjadi 

keterampilan yang dapat diaplikasikan serta dikembangkan. Menurut Johnson 

dalam Supratiknya adalah 4 hal dalam komunikasi antarpribadi yang dapat 

menjadi keterampilan tiap individu, yakni terdiri dari:

1.   Harus saling memahami, kemampuan ini terdiri dari subkemampuan 

yaitu, sikap percaya, pembukaan diri, keinsyafan diri dan penerimaan diri. 

Agar dapat saling memahami, pertama-tama harus saling percaya kita harus 

saling membuka diri,yakni saling mengungkapkan tanggapan terhadap 

situasi yang sedang dihadapi termasuk kata-kata yang diucapkan atau 

perbuatan yang dilakukan oleh lawan komunikasi. Untuk dapat membuka 

diri seperti itu, harus memiliki keinsyafan diri, yaitu menyadari perasaan-

perasaan maupun tanggapan-tanggapan batin lainnya. Namun, untuk 

samapai pada keinsyafan diri diperlukan penerimaan diri, yaitu menerima 

dan mengakui pikiran dan perasaan sendiri, bukan menyangkal, menekan, 

atau menyembunyikannya. Selain itu, juga harus mampu mendengarkan 

orang lain dengan penuh perhatian ketika sedang membuka diri dan inilah 

cara yang baik untuk memulai dan memelihara hubungan.

2.   Mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara tepat dan jelas. 

Secara tepat artinya sesuai dengan apa yang diharapkan, sedangkan jelas 
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artinya pesan yang disampaikan tidak menimbulkan makna ganda. 

Kemampuan ini harus disertai dengan sikap hangat dan rasa senang serta 

kemampuan mendengarkan dengan cara yang menunjukkan bahwa kita 

memahami lawan komunikasi kita, dengan saling mengukapkan pikiran, 

perasaan dan saling mendengarkan kita memulai mengembangkan dan 

memelihara komunikasi dengan orang lain.

3.   Kemampuan saling menerima dan saling memberi dukungan atau saling 

menolong. Kita harus mampu menanggapi keluhan dengan orang lain 

dengan cara-cara yang bersifat menolong, yaitu menunjukkan sikap 

memahami dan bersedia menolong sambil memberikan dorongan dan 

dukungan agar orang tersebut mampu menemukan pemecahan-pemecahan 

yang konstruktif terhadap masalahnya.

4. Mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antarpribadi lain 

yang mungkin muncul dalam komunikasi dengan orang lain melalui cara-

cara yang konstruktif. Artinya dengan cara-cara yang semakin 

mendekatkan kita dengan lawan komunikasi itu semakin tumbuh dan 

semakin berkembang. Dalam proses komunikasi konflik bisa terjadi, 

sehingga apabila seseorang melakukan proses komunikasi maka harus 

tanggap dengan kondisi yang ada agar hubungan tetap berlangsung dengan 

baik.30

                                                          
30Supratiknya, Ibid h.11
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa orang yang 

memiliki keterampilan komunikasi antarpribadi adalah orang yang mampu saling 

memahami, mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara cepat, 

saling memberi dan saling menerima dukungan, mampu memecahkan konflik 

yang terjadi dan mampu memecahkan permasalahan hubungan antarpribadi, 

apabila seseorang memiliki keterampilan komunikasi antarpribadi maka proses 

komunikasi antarpribadi yang berlangsung dapat dikatakan sebagai proses 

komunikasi yang baik.

D. Penggunaan Layanan Bimbingan Kelompok Dapat Meningkatkan 

Keterampilan Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi merupakan proses kegiatan manusia yang terdiri dari 

dua orang atau lebih yang saling bertukar informasi, pengetahuan, pikiran,agar dapat 

menggugah partisipasi satu sama lain.

Komunikasi antarpribadi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang baik 

verbal maupun nonverbal yang ditanggapi oleh orang lain.31

Johnson dalam Supratiknya, untuk mencapai hal-hal tersebut diatas, 

komunikator hendaknya memerhatikan hal-hal yang tepat menjadikan komunikasi 

antarpribadi berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan diantaranya adalah 

harus saling memahami dengan lawan bicara, mampu mengkomunikasikan pikiran 

dan perasaan secara tepat dan jelas, kemampuan saling menerima dan saling memberi 

dukungan atau saling menolong, serta mampu memecahkan konflik dan bentuk-

                                                          
31Supratiknya, Ibid. h. 30
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bentuk masalah antarpribadi yang mungkin muncul dalam komunikasi dengan orang 

lain.32

Komunikasi antarpribadi merupakan hal penting dalam hidup peserta didik, 

baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. 

Lingkungan sekolah adalah tempat yang paling banyak digunakan peserta didik 

berinteraksi, sehingga banyak pula komunikasi antarpribadi dilakukan peserta didik 

di sekolah. Dengan komunikasi antarpribadi, peserta didik akan dengan mudah 

memperoleh pemahaman dari guru pada saat pembelajaran apabila dalam 

berkomunikasi disertai dengan keterampilan-keterampilan komunikasi antarpribadi 

yang mendukung.

Melalui komunikasi antarpribadi pula peserta didik dapat mengembangkan 

pengetahuannya, pengalamannya, maupun informasi yang mereka terima dari guru 

dan lingkungan sekitarnya.

Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang dengan memanfaatkan dengan dinamika kelompok. Artinya semua peserta 

dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, 

menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya apa yang dibicarakan itu 

semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta 

lainnya.33

Sedangkan menurut George M. Gasda dalam Prayitno, mengemukakan bahwa 

bimbingan kelompok di sekolah merupakan:

                                                          
32Supratiknya, Ibid, h. 1
33Prayitno Op. Cit, h. 1



38

“kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun 

rencana dan keputusan yang tepat. Bimbingan kelompok adalah diselenggarakan 

untuk memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional, dan sosial. Kegiatan 

dalam bimbingan kelompok dikatakan sebagai pemberian informasi untuk keperluan 

tertentu bagi para anggota kelompok.”34

Dengan layanan bimbingan kelompok peserta didik dapat memanfaatkan 

dinamika kelompok semaksimal mungkin dalam memecahkan masalahnya. Melalui 

layanan bimbingan kelompok para peserta didik dapat memanfaatkan semua 

informasi, tanggapan, dan reaksi peserta didik lainnya untuk memecahkan masalah.

Melalui dinamika kelompok tersebut juga diharapkan masing-masinganggota 

memperoleh informasi atau topik-topik yang dibahas bersama, serta pengetahuan dan 

pengalaman yang nantinya dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan tugas 

perkembangan yang seharusnya dilaksanakan.

Tujuan bimbingan kelompok diantaranya adalah setiap anggota kelompok 

mampu mengeluarkan pendapat orang lain, menjadi akrab satu sama lainnya, mampu 

mengendalikan diri dan dapat bertenggang rasa.

Dengan mampu mengeluarkan pendapat, berbicara, mengahrgai orang lain 

dan bertenggang rasa, berarti peserta didik akan dapat dengan mudah bersosialisai. 

Mudah memperoleh pemahaman dalam pembelajaran di sekolah, dapat 

mengembangkan pengetahuannya, yakni belajar dari pengalamannya, maupun 

                                                          
34Prayitno dan Erman Amti, dasar-dasar bimbingan dan konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), h. 309
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melalui informasi yang mereka terima dari lingkungannya pada saat layanan 

bimbingan kelompok. Secara tidak langsung peserta didik yang tadinya memiliki 

keterampilan komunikasi antarpribadi rendah atau kurang baik bisa ditingkatkan 

menjadi tinggi atau baik dengan kegiatan tersebut.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan secara umum bahwa keterampilan 

komunikasi antarpribadi peserta didik dapat ditingkatkan dengan layanan bimbingan 

kelompok karena pada layanan bimbingan kelompok terdapat layanan dalam bidang 

sosial yang membahas tentang:

1) kemampuan berkomunikasi, serta menerima dan menyampaikan pendapat secara 

logis, efektif dan produktif;

2) kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan menjunjung tinggi 

tata krama, norma, dan nilai-nilai adat, kebiasaan bertingkah laku;

3) hubungan teman sebaya di sekolah dan dimasyarakat;

4) pemahaman dan pelaksanaan disiplin dan peraturan sekolah;

5) pengenalan dan pengalaman pola hidup sederhana yang sehat dan bergotong 

royong;

E. Kajian Relevan 

Berdasarkan telaah pustaka dan kajian penulis ditemukan penelitian yang 

relevan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Penelitisebelumnya di lakukan oleh peneliti yang bernama Dimas 

Sulistiyanto dengan judul Upaya Meningkatkan Komunikasi Antarpribadi 
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Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan Metode Kegiatan Kelompok 

Dan Diskusi Kelompok Pada Siswa Kelas VII F SMP NEGERI 5 Semarang.

Hasil penelitian tersebut bahwa layanan pengusaan konten dengan teknik 

diskusi kelompok dapat diterima dalam upaya meningkatkan kemampuan 

komunikasi antarpribadi peserta didik kelas VII SMP Negeri 5 Semarang.35

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Marranitya Rurin dengan Judul 

Pengaruh Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Diskusi Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Interpersonal Peserta Didik Kelas VIII B SMPN 2 

Gurah Tahun Pelajaran 2014/2015. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

bimbingan kelompok dengan teknik diskusi dapat diterima dalam upaya 

meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi kelas VIII B SMPN 2 

Gurah.36

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Anggi Annisa Febriati dengan Judul 

Efektifitas Komunikasi Antar Pribadi Guru Dan Siswa Di SMAN 1 Kota 

Bontang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektifnya komunikasi 

                                                          
35Dimas Sulistiyanto, Upaya Meningkatkan Komunikasi Antarpribadi Melalui Penguasaan 

Konten Dengan Metode Kegiatan Kelompok dan Diskusi Kelompok Pada Siswa Kelas VIII F SMP 
Negri 5 Semarang Tahun Ajaran 2013/2014,tersedia:http://Iib.unnes.ac.id/dua0087/1/1301409057.pdf, 
[diakses pada tanggal dua5 November dua016 jam 10:30]

36Marrannitya Rurin, Pengaruh Bimbingan Kelompok dengan Teknik Diskusi Terhadap 
Kemampuan Komunikasi Interpersonal Peserta Didik kelas VIII B SMPN 2 Gurah Tahun Pelajaran 
2014/2015, tersedia: http://simki.unpkediri.ac.id//mahasiswa/file_artikel/2015/11.1.01.01.0175.pdf, 
[diakses pada tanggal 25 November 2016 jam 10:30]
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antarpribadi guru dan peserta didik dapat diterima dalam upaya 

meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik.37

Dari beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik diskusi dapat membantu meningkatkan 

kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik adan mempermudah Guru BK 

dalam menjalankan fungsi dan program layanan bimbingan dan konseling disekolah.

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan sintesis tentang hubungan antara dua variabel 

yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Menurut Sugiyono, 

“kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antara dua variabel yang 

di susun dari berbagai teori yang dideskripsikan.”38

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok 

dalam meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik kelas XI di 

SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung diharapakan dapat membantu peserta didik 

untuk mengembangkan dirinya, serta peserta didik diharapkan secara optimal dapat 

mengalami perubahan dan mencapai perubahan yang positif telah mengikuti 

bimbingan kelompok. Apabila peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan 

komunikasi antarpribadi yang baik dengan seluruh warga sekolah maupun 

                                                          
37Anggi Anisa Febriati, Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi Guru Dan Siswa Dalam 

Mencegah Kenakalan Siswa Di SMAN 1 Kota 
Bontang,tersedia:http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/01/jurnal%20Ang
gi_3%20(01-09-15-01-39-19).pdf, [diakses pada tanggal 09 oktober 2016 jam 01:30]

38Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, kualitatif dan R & D.
(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 60
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lingkungan sosialnya. Peserta didik yang memiliki kemampuan komunikasi 

antarpribadi yang baik akan mudah bersosialisasi atau berkomunikasi sehingga 

mempermudah peserta didik dalam prosespembelajaran dan perkembangan baik 

disekolah maupun diluar sekolah. Berikut adalah kerangka berfikir dalam penelitian 

ini:

Gambar 1
Kerangka berfikir penelitian 

Peserta didik yang terindentifikasi memiliki 
kemampuan komunikasi yang kurang baik

Indikator komunikasi antarpribadi kurang baik:

 Masih enggan berhubungan baik dengan 
sesame anggota kelompok

 Belum mampu bersikap ramah kepada 
sesama anggota kelompok

 Belum terlihat menunjukkan kepedulian 
terhadap orang lain

 Masih terlihat mementingkan diri sendiri 
pada saat kegiatan berlangsung

 Masih enggan memberikan penghargaan 
kepada peserta didik lain yang telah menjadi 
perwakilan kelompok untuk 
menstimulasikan kegiatan di depan kelas 

 Enggan menghargai pendapat yang berbeda 
dari peserta didik lain

 Terlihat belum mampu mengomunikasikan 
pendapatnya dengan nada yang rendah

Pemberian layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik diskusi

Kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik 
menjadi baik atau meningkat

 Tidak enggan berhubungan 
dengan baik dengan sesama 
kelompok 

 Mampu bersikap ramah kepada 
sesama anggota kelompok

 Mempunyai rasa peduli terhadap 
orang lain

 Mengutamakan kepentingan orang 
lain dari pada diri sendiri pada 
saat kegiatan berlangsung

 Mampu berkomunikasi dengan 
baik

 Menghargai pendapat orang lain

Kemampuan komunikasi 
antarpribadi peserta didik yang 
kurang baik



43

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupkan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian,dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data.Jadi hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian belum jawaban yang empiris dengan data.39

Hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah kemampuan 

komunikasi rendah (kurang baik) dapat ditingkatkan menggunakan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok pada peserta didik di kelas XI 

SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.

Berdasarkan hipotesis penelitian yang diajukan maka untuk menguji hipotesis 

tersebut, hipotesis diubah terlebih dahulu menjadi hipotesis statistik, yaitu:

Ha : kemampuan komunikasi antarpribadi dapat ditingkatkan 

  menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi 

  kelompok pada peserta didik kelas XI SMA AL-AZHAR 3 Bandar 

  Lampung

Ho : kemampuan komunikasi antarpribadi rendah tidak dapat ditingkatkan 

  menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi 

  kelompok pada peserta didik kelas XI SMA AL-AZHAR 3 Bandar 

  Lampung tahun pelajaran 2016/2017.

                                                          
39Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D,

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 96
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Berikut hipotesis statistiknya:

Ho : µ1 = µ2

Ha : µ1 ≠ µ240

Keterangan:

µ1 : kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik sebelum pemberian 

bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok 

µ2 : kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik sesudah pemberian 

bimbingan kelompok dengan teknik  diskusi kelompok 

                                                          
40Ibid h. 69 
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif, banyak menggunakan 

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan dari hasilnya. Demikian juga tetap dipakai kesimpulan penelitian menjadi 

lebih baik apabila disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar, atau penampilan 

lainnya.1 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pre-

experimental. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena dalam rancangan 

metode pre experimental, peneliti mengamati 1 kelompok utama dengan melakukan 

intervensi di dalamnya sepanjang penelitian, selain itu di dalam metode ini tidak 

menggunakan kelompok control untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen.

B. Desain Penelitian

Jenis desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Group Pretest 

and Post-test Design yaitu pada rancangan penelitian ini mula-mula suatu kelompok 

subjek diberikan pretest kemudian dilaksanakan perlakuan dalam jangka waktu 

                                                          
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktis, Jakarta, Reneka Cipta, 

2010, h. 27
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tertentu kemudian dilakukan pengukuran kembali post-test untuk membandingkan 

keadaan sesudah dan sebelum perlakuan.

Dengan demikian pengukuran dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum dan 

sesudah perlakuan. Pertama dilakukan pengukuran (pre-test) dengan menggunakan 

skala kemampuan komunikasi antarpribadi kemudian diberikan perlakuan dalam 

jangka waktu tertentu dengan menggunakan bimbingan kelompok. Kemudian 

dilakukan pengukuran kembali (post-test) dengan menggunakan skala yang sama, 

yaitu skala komunikasi antarpribadi guna melihat ada atau tidaknya pengaruh 

perlakuan yang diberikan terhadap subjek yang diteliti.2

Pengukuran       Pengukuran

(Pretest)   Perlakuan      (Posttest)

Gambar 2 
Pola One Group Pretest-Posttest Design

Keterangan:

O1 : pengukuran awal perilaku komunikasi antarpribadi pada peserta didik kelas 
XI IPS 1 di SMA Al-azhar 3 bandar lampung sebelum diberikan perlakuan 
akan diberikan pretest.

X : Perlakuan dengan menggunakan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi 
kelompok kepada peserta didik kelas XI IPS 1yang melakukan perilaku 
komunikasi antarpribadi.

O2 : Posttest yaitu untuk mengukur perilaku komunikasi antarpribadi peserta 
didik kelas XI IPS 1 setelah di berikan perlakuan bimbingan kelompok
dengan teknik diskusi kelompok.

                                                          
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XIII (Bandung: 

Alfabeta,2011), hlm. 107

O1 X O2
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C. Variabel Penelitian  

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi perhatian suatu 

penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya. Secara teoritis variabel dapat didefinisikan 

sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang 

dengan yang lain atau satu satu objek dengan  objek lain .3

Dalam penelitian ini terdiri dua variabel yaitu variabel yaitu independen (X) 

dan variabel dependen (Y).

Gambar 3
Variabel Penelitian

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel merupakan uraian yang berisikan sejumlah 

indikator yang dapat diamati dan diukur untuk mengidentifikasi variabel atau konsep 

yang digunakan. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pemahaman dan 

pengukuran setiap variabel yang ada didalam penelitian. Adapun definisi operasional 

dari penelitian ini adalah:

                                                          
3  Ibid hlm.38

Bimbingan kelompok dengan 
teknik diskusi kelas XI IPS 1 
SMA AL-AZHAR 3 Bandar 

Lampung

X

Perilaku Komunikasi 
Antarpribadi kelas XI IPS 1

SMA AL-AZHAR 3 Bandar 
Lampung

Y
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Tabel 3
Definisi Operasional

NO Variabel
Definisi

Operasional
Indikator Alat ukur

Hasil 
ukur

Skala 
ukur

1.

2.

Variabel 
bebas (X):
Layanan 
bimbingan 
kelompok

Variabel 
terikat (Y): 
komunikasi 
antarpribadi

Bimbingan 
kelompok 
merupakan 
bantuan 
terhadap 
individu yang 
dilaksanakan 
dalam situasi 
kelompok. 
Bimbingan 
kelompok 
dapat berupa 
penyampaian 
informasi 
ataupun 
aktivitas 
kelompok 
membahas 
masalah-
masalah 
pendidikan, 
pekerjan, 
pribadi dan 
sosial

Komunikasi 
antarpribadi 
merupakan
suatu alat 
untuk untuk 
berinteraksi 
melalui 
komunikasi, 
baik melalui 
bahasa 
isyarat, 
bahasa lisan, 

a) belum 
mampu 
bersikap 
ramah kepada 
sesama 
anggota 
kelompok;
b) masih 
enggan 
berhubungan 
baik dengan 
sesama 

Skala 
penilaian 
komunikasi 
antarpribadi 
dengan 
katagori:
a. sangat 

tinggi 
b. tinggi 
c. sedang
d. sangat 

rendah

Angket 
(kuesio
ner) 
komuni
kasi 
antarpri
badi 
berjuml
ah 48 
item 
pertany
aan.

interval
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dan bahasa 
tubuh.

anggota 
kelompok; 
(c) belum 
terlihat 
menunjukkan 
kepedulian 
terhadap 
orang lain; 
d) masih 
mementingka
n diri sendiri 
pada saat 
kegiatan 
berlangsung; 
e) masih 
enggan 
memberikan 
penghargaan 
kepada 
peserta didik 
lain yang 
telah menjadi 
perwakilan 
kelompok 
untuk 
menstimulasi 
kegiatan di 
depan kelas; 
f) enggan 
menghargai 
pendapat 
yang berbeda 
dari peserta 
didik lain; g) 
belum 
mampu 
mengkomuni
kasikan 
pendapatnya 
dengan nada 
yang rendah
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E. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi Penelitian

Populasi menurut Sugiyono adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.4

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.5 Populasi dalam penelitian ini 

adalah 10 peserta didik kelas XI IPS 1 SMA AL-AZHAR Negeri 3 Bandar 

Lapung Tahun Pelajaran 2016/2017, yang terindikasi memiliki kemampuan 

komunikasi anatarpribadi kurang baik.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.6 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive 

sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Adapun sampel penelitian 

ini sebanyak 10 peserta didik.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling 

yang digunakan.7 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

                                                          
4Sugiyono. Ibid. h. 80.
5Suharsimi Arikunto. Op. Cit. h. 173.
6  Sugiyono. Op. Cit. , h. 81
7 Sugiyono. Ibid. h. 217
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simple  ramdom sampling. Menurut Sugiyono dikatakan simple (sederhana) 

karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila 

anggota populasi dianggap homogen.8

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang pokok untuk 

memperoleh segala informasi yang diperlukan dalam mengungkap permasalahan 

yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti pergunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Kuesioner (angket)

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabanya.9 Angket dipergunakan sebagai instrument untuk mengukur perilaku 

komunikasi antarpribadi peserta didik. Instrument ini terdiri dari 22 pertanyaan 

dan digolongkan kedalam empat tingkatan perilaku komunikasi antarpribadi 

yaitu: sering,sangat sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Responden 

memilih satu dari empat pilihan jawaban yang ada pada kuesioner dengan 

menggunakan skala likert, dimana digunakan skorsing atau nilai jawaban.

Skala Likert yang akan dibagikan pada peserta didik berisikan pertanyaan 

yang mendukung sikap (favorable) dan pertanyaan yang tidak mendukung sikap 

                                                          
8 Sugiyono. Ibid. h. 82 
9  Sugiono Ibid, hlm. 142
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(unfavorable) yaitu dari 1 sampai empat, adanya penggunaan skala 1-4 untuk 

setiap jawaban merupakan selanjutnya dibagi ke dalam empat kategori yakni: 

sering (S), sangat sering (SS), kadang-kadang (KK), dan tidak pernah (TP), yang 

masing-masing diberi skor 1 (S), 2 (SS), 3 (KK), 4 (TP), yaitu pertanyaan tidak 

mendukung  (unfavorable) dan 4 (S), 3 (SS), 2 (KK), 1 (TP) yaitu untuk 

pertanyaan yang mendukung (favorable). Setelah skor diperoleh lalu diberi rata-

rata skor per responden. Data responden secara individu didistribusikan 

berdasarkan criteria tertentu, sehingga dapat dideskripsikan distribusi 

jawabannya.

Menurut Eko dalam aturan pemberian skor dan klasifikasi hasil penilaian 

adalah sebagai berikut:

a. skor pernyataan negatif kebalikan dari pernyataan yang positif;

b. jumlah skor tertinggi ideal = jumlah pernyataan atau aspek penilaian x 

jumlah pilihan;

c. skor akhir = (jumlah skor yang diperoleh : skor tertinggi ideal) x jumlah 

kelas interval;

d. jumlah kelas interval = skala hasil penilaian. Artinya kalau penilaian 

menggunakan skala 4, hasil penilaian diklasifikasikan menjadi 4 kelas 

interval; dan

e. penentuan jarak interval (Ji) diperoleh dengan rumus:

          Ji = (t – r)/Jk
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Keterangan :
t   = skor tertinggi ideal dalam skala 
r   = skor terendah ideal dalam skala
Jk = Jumlah kelas interval.10

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka interval kriteria dapat ditentukan 

dengan cara sebagai berikut :

a. Skor tertinggi : 4X 22  = 88

b. Skor terendah : 1 X 22  = 22

c. Rentang : 88 – 22= 66

d. Jarak interval : 66 : 4    = 16,5

Tabel 4
Kriteria perilaku komunikasi antarpribadi

Interval Kriteria Deskriptif
≥71,5-88 Sangat tinggi Peserta didik yang masuk dalam 

kategori sangat tinggi telah 
menunjukkan perilaku membolos yang 
ditandai dengan: (a) selalu mengajak 
teman-temanya untuk tidak peduli 
dengan orang lain; 
(b) peserta didik belum mampu 
mengkomunikasikan pendapatnya 
dengan nada yang rendah;
(c) tidak menghargai pendapat yang 
berbeda dari peserta didik lain;
(d) belum mampu bersikap ramah 
kepada kepada sesama anggota 
kelompok;
(e)mementingkan diri sendiri pada saat 
KBM.

≥55-71,5 Tinggi Peserta didik yang masuk dalam 
kategori tinggi telah menunjukkan 
namun belum sepenuhnya terus-

                                                          
10 Eko Putro Widoyoko, Penilaian Hasil Pembelajaran Di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014), h. 144.
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menerus dilakukan yang ditandai 
dengan: peserta didik yang melakukan 
prilaku komunikasi antarpribadi yang 
terlalu sering.

≥38.5-55 Rendah Peserta didik yang masuk dalam 
kategori sedang telah menunjukkan 
perilaku komunikasi antarpribadi
namun tidak konsisten dilakukan yang 
ditandai dengan: peserta didik terkadang 
tidak peduli dengan temannya.

≥22-38.5 Sangat Rendah Peserta didik yang masuk dalam 
kategori rendah belum menunjukkan 
kemampuan perilaku komunikasi 
antarpribadi secara optimal, yang 
ditandai dengan:  peserta didik tidak 
melakukan komunikasi antarpribadi
disekolah.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden11. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas atau tak setruktur 

yaitu untuk memperoleh informasi dari Guru Bimbingan Konseling SMA AL-

AZHAR 3 Bandar Lampung.

3. Metode Observasi 

Menurut Hadi observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan 

serta) dan non participant observation.12 Peneliti menggunakan metode non 

                                                          
11  Sugiono, Op. Cit, hlm. 137
12Sugiono, ibid,   hlm. 145.
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participant observation berarti peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen.

Menurut Sutrisno Hadi yang di kutip oleh sugiyono mengemukakakan 

bahwa, observasi adalah suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.13

Peneliti melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan mengamati 

diantaranya adalah keadaan lingkungan sekolah SMA AL-AZHAR 3 bandar 

lampung, keadaan perilaku komunikasi antarpribadi peserta didik, serta layanan 

bimbingan dan konseling yang diberikan. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan seperti layanan bimbingan, mencatat secara sistemati, memotret 

segala sesuatu yang berkaitan dengan layanan bimbingan, khususnya 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok

untuk mengatasi perilaku  komunikasi antarpribadi bagi peserta didik.

4. Metode Dokumentasi

Suharsimi Arikunto yang menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, dan buku langger.14

                                                          
13  Sugiono, Ibid., hlm. 145
14  Suharsimi Arikunto, Op. Cit, hlm. 23
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Menurut Sugiyono, metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data 

dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti 

buku-buku, dokumen, catatan harian, dan lain sebagainya.15

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode 

dokumentasi adalah suatu cara didalam mengumpulkan dat-data yang diperlukan 

dengan melalui catatan tertulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk 

memperoleh data tentang sejarah berdiri, struktur organisasi, jumlah pendidik, 

dan komponen-komponen dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dengan 

tehnik diskusi kelompok di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung.

G. Pengembangan Instrumen Penelitian

Data yang akan diungkap dalam penelitian ini, yaitu perilaku komunikasi 

antarpribadi peserta didik. Oleh karena itu instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan angket (kuesioner). Berdasarkan angket 

(kuesioner) untuk mengungkap gambaran perilaku komunikasi antarpribadi secara 

fisik dan secara verbal. Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

bentuk Checklist.

Dasar teori pengembangan instrumen ditinjau dari pengertian dan indikator 

perilaku komunikasi antarpribadi. dalam definisi komunikasi antarpribadi, menurut 

Devito indikator atau ciri-ciri perilaku komunikasi antarpribadi yang ada dalam diri 

peserta didik yaitu: (1) belum mampu bersikap ramah kepada sesama anggota 

kelompok; (2) masih enggan berhubungan baik dengan sesama anggota kelompok; 

                                                          
15 Sugiono. Op. Cit, hlm. 201
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(3) belum terlihat menunjukkan kepedulian terhadap orang lain; (4) enggan 

menghargai pendapat yang berbeda dari peserta didik lain; (5) terlihat belum mampu 

mongkomunikasikan pendapatnya dengan nada yang rendah. Adapun kisi-kisi 

instrumen, kisi-kisinya sebagai berikut:

Tabel 5
Kisi-Kisi Angket Komunikasi Antarpribadi

No Indikator Sub Indikator
No Item

(+) (-)
1. Keterbukaan 1. Peserta didik belum mampu 

bersikap ramah kepada 
sesama anggota kelompok

2. Peserta didik masih enggan 
berhubungan baik dengan 
sesama anggota kelompok

1,2,3 4,5

2 Empati 1. Peserta didik belum terlihat 
menunjukkan kepedulian 
terhadap orang lain

2. Peserta didik masih terlihat 
masih mementingkan diri 
sendiri pada saat kegiatan 
berlangsung

6,7,8 9,10

3 Sikap 
mendukung

1. Peserta didik masih enggan 
memberikan penghargaan 
kepada peserta didik lain 
yang telah menjadi 
perwakilan kelompok untuk  
menstimulasikan kegiatan di 
depan kelas

11 12

4 Sikap positif 1. Peserta didik masih enggan 
menghargai pendapat yang 
berbeda dari peserta didik 
lain 

13,14,15 16,17

5 Kesamaan 1. Peserta didik terlihat belum 
mampu mengkomunikasikan 
pendapatnya dengan nada 
yang rendah

18,19,20 21,22

Sumber: Tesis Evi Zuhara, “Efektivitas Teknik Sosiodrama Untuk Meningkatkan Komunikasi 
International Siswa”.
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Tabel 6
Pedoman Angket Komunikasi Antarpribadi

NO Item
Skor Penelitian

SS S KK TP
1. Saya mengikuti kegiatan sosial sekolah

2.
Saya mengungkapkan isi hati secara jujur kepada 
teman

3.
Saya menceritakan yang saya rasakan kepada 
teman 

4.
Saya belum mampu ramah kepada sesama anggota 
kelompok

5.
Saya masih enggan berhubungan baik dengan 
sesama anggota kelompok

6.
Saya menyisihkan uang jajan untuk membantu 
teman yang mengalami kesusahan

7.
Saya menjadi pendengar yang baik ketika ada 
teman yang curhat

8.
Saya berusaha memahami perasaan yang sedang 
dihadapi teman

9.
Saya belum peduli terhadap orang lain yang 
mempunyai masalah

10.
Saya masih mementingkan diri sendiri saat KBM 
berlangsung

11.
Saya memuji teman yang mendapatkan 
kesuksesan

12.

Saya masih enggan memberikan penghargaan 
kepada peserta didik lain yang telah menjadi 
perwakilan kelompok untuk menstimulasikan 
kegiatan didepan kelas

13.
Saya menghargai perbedaan sifat yang dimiliki 
oleh teman

14.
Saya meminta masukan teman apabila perbuatan 
saya dianggap salah

15.
Saya berfikir semua orang pada dasarnya baik 
terhadap saya

16.
Saya berprasangka buruk/berfikir negatif kepada 
teman yang tiba-tiba baik kepada saya

17.
Saya enggan menghargai pendapat yang berbeda 
dari peserta didik lain

18.
Saya nyaman dengan kehadiran teman-teman yang 
didekat saya
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19.
Saya mendiskusikan bersama teman tentang 
pelajaran yang belum dipahami

20.
Saya memberikan solusi kepada teman yang 
sedang bermasalah 

21.
Saya tidak dapat menyimpulkan pendapat dari 
hasil diskusi kelompok

22.
Saya belum dapat mengkomunikasikan pendapat 
dengan nada yang rendah

H. Teknik dan Pengolahan Analisis Data

Analisis data hasil penelitian dilakukan melalui 2 tahap utama yaitu 

pengolahan data dan analisis data.

1. Teknik Pengolahan data

Menurut Notoadmojo setelah data-data terkumpul, dapat dilakukan 

pengolahan data dengan menggunakan editing, coding, procesing, dan cleaning.

a. Editing 

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di 

lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau 

kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan 

data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

b. Coding

Coding adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data 

yang termasuk dalam kategori yang sama. kode adalah isyarat yang dibuat 

dalam bentuk angka-angka/huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau 

identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.
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c. Processing

Pada tahap ini data yang terisi secara lengkap dan telah melewati 

proses pengkodean maka akan dilakukan pemprosesan data dengan 

memasukkan data dari seluruh skala yang terkumpul kedalam program SPSS .

d. Cleaning

Cleaning merupakan pengecekan kembali data yang sudah dientri

apakah ada kesalahan atau tidak. 16

2. Analisis Data 

Menurut Arikunto yang dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan 

realiabilitas adalah kemantapan alat pengumpul data sehingga akan diajukan uji 

coba tes. Instrumen yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan 

beberapa kali akan menghasilkan data yang konsisten sama.17 Pengujian ini akan 

menggunakan bantuan program SPSS .

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam 

kegiatan penelitian. Dengan analisis data maka akan dapat membuktikan 

hipotesis dan menarik kesimpulan tentang masalah yang akan diteliti. Penelitian 

eksperiment bertujuan untuk mengetahui dampak dari suatu perlakuan yang 

mencobakan sesuatu, lalu dicermati akibat dari perlakuan tersebut. Untuk  

mengetahui seberapa besar perbedaan perilaku komunikasi antarpribadi sebelum 

                                                          
16 Sugiyono, Op.Cit, hal 85.
17 Sugiono, ibid. h. 72.
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dan sesudah pemberian layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi 

kelompok menggunakan statistik Uji t yaitu t-test.

Rumusnya adalah sebagai berikut :

t = 	 Md
∑ x dN	(N−)

keterangan:

Md : mean dari deviasi (d) antara post-test dan pre-test

Xd : perbedaan deviasi dengan mean deviasi

N : banyaky subjek

Df : atau db adalah N-118

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan peneliti maka data yang akan diperoleh akan dianalisis 

dan diolah dengan bantuan program SPPS.

I. Deskripsi Langkah-langkah Pemberian Treatmen

Tabel 7
Pemberian Treatmen

Pertemuan Tema Tujuan
Pertemuan pertama Pretest Untuk mengetahui data awal peserta 

didik sebelum diberikan 
perlakuan/treatmen

Pertemuan kedua
Mengenali kondisi 
diri(SIAPA AKU)?

1)Mengajarkan kepada peserta didik 
betapa pentingnya mengenali kondisi 
diri masing-masing; (2) mengajarkan 
untuk selalu menghargai sesama 

                                                          
18 Sugiyono, Ibid , hal 85 
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individu, karena dalam diri individu 
pasti ada kekurangan dan kelebihan 
masing-masing sehingga timbullah 
rasa saling menghargai di dalam diri 
peserta didik

Pertemuan ketiga Komunikasi 
antarpribadi

(1)Peserta didik mengetahui dan 
memahami apa itu komunikasi 
antarpribadi;
(2) peserta didik paham akan 
indikator atau ciri-ciri komunikasi 
antarpribadi; dan (3) peserta didik 
tahu apa manfaat dari komunikasi 
serta mampu mengamalkan dalam 
kehidupan sehari-hari

Pertemuan ke-empat Kehidupan sosial (1)Peserta didik dapat memahami dan 
melatih rasa empati kepada sesama 
mahluk sosial (2) peserta didik tahu 
bagaimana seharusnya peran sebagai 
makhluk sosial

Pertemuan ke-lima Kejadian atau 
peristiwa aktual

(1)Agar peserta didik menjadi pribadi 
yang kreatif dan bisa melatih rasa 
simpati serta empatinya kepada 
kejadian-kejadian yang terjadi; dan 
(2) peserta didik menjadi yang cerdas 
dan banyak tahu dalam segala hal

Pertemuan ke-enam Posttest Untuk mengetahui dan mengukur 
perkembangan peserta didik setelah 
diberikan perlakuan atau treatmen

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Langkah persiapan 

a. merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum 

maupun tujuan khusus;

b. menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai;

c. menetapkan masalah yang akan dibahas; dan
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d. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik pelaksanaan 

diskusi, misalnya ruang kelas.

2. Pelaksanaan diskusi

a. memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran  

diskusi;

b. memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan 

tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis 

diskusi yang akan dilaksanakan;

c. melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan;

d. memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk 

mengeluarkan gagasan dan ide-idenya; dan

e. mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas.

3. Menutup diskusi

a. membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil 

diskusi; dan

b. me-review jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta 

sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan 

Teknik Diskusi Terhadap Komunikasi Antarpribadi Peserta Didik Kelas XI SMA 

AL-AZHAR 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017” telah dilaksanakan pada 

bulan Maret-April tahun 2017. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk komunikasi 

antarpribadi peserta didik kelas XI IPS 1 di SMA AL-AZHAR Bandar Lampung. 

Komunikasi antarpribadi  merupakan hal penting dalam hidup peserta didik, baik 

dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Lingkungan 

sekolah adalah tempat yang paling banyak digunakan peserta didik berkomunikasi, 

sehingga banyak pula komunikasi antarpribadi dilakukan peserta didik disekolah. 

Peserta didik tidak dapat memiliki hubungan sosial yang baik jika tidak memiliki 

kemampuan komunikasi antarpribadi yang baik. Peneliti dalam menangani 

permasalahan yang terjadi mengunakan, layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

diskusi.

1. Profil umum komunikasi Antarpribadi 

Berdasarkan hasil penyebaran instrumen penelitian komunikasi 

antarpribadi terhadap peserta didik kelas XI IPS 1 SMA AL-AZHAR 3 Bandar 
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Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 dalam membagi instrumen komunikasi 

antarpribadi  kepada 1 kelas tersebut peserta didik yang selanjutnya 

dikategorikan dalam empat  kategori sebagaimana yang terdapat pada Tabel 8  

sebagai berikut.

Tabel 8
Gambaran Umum Komunikasi Antarpribadi Kelas XI IPS 1 SMA AL-AZHAR 

3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

Kategori RentangSkor Frekuensi Persentase
SangatTinggi 71,5-88 13 34.2%

Tinggi 55-71,5 15 39.4%
Rendah    38,5-55 10 26.3 %

Sangat rendah 22-38,5 0   0
Jumlah 38 100 %

Tabel 8 menyatakan bahwa gambaran komunikasi antarpribadi peserta 

didik kelas XI  IPS 1 SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2016/2017 yang telah mengisi instrumen komunikasi antarpribadi terdapat  13 

peserta didik (34.2 %) berada pada kategori  Sangat tinggi, 15  peserta didik 

(39.4%) pada kategori tinggi, 10  peserta didik (26.3 %) pada kategori rendah, 

dan 0% pada kategori sangat rendah.

Hasil tersebut didapatkan dari penyebaran angket penelitian kepada 

seluruh populasi penelitian yang berjumlah 38 peserta didik. sebanyak 10 peserta 

didik (26.3 %) yang berada pada kategori rendah belum memiliki kemampuan 

komunikasi antarpribadi yang baik, ditandai dengan belum mampu bersikap 

ramah kepada sesama anggota kelompok, masih enggan berhubungan baik 

dengan sesama anggota kelompok, belum terlihat menunjukkan kepedulian 
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terhadap orang lain, masih mementingkan diri sendiri pada saat kegiatan 

berlangsung, masih enggan memberikan penghargaan kepada peserta didik lain 

yang telah menjadi perwakilan kelompok untuk menstimulasi kegiatan di depan 

kelas, masih enggan menghargai pendapat yang berbeda dari peserta didik lain, 

terlihat belum mampu mengkomunikasikan pendapatnya dengan nada yang 

rendah. Sementara itu, peserta didik yang berada pada katagori tinggi yang 

berjumlah 38 peserta didik (93.1%)telah menunjukkan kemampuan komunikasi 

antarpribadi yang baik namun belum sepenuhnya dilakukan, serta para peserta 

didik telah memiliki kemampuan dalam berkomunikasi antarpribadi dengan 

adanya kemampuan mengkomunikasikan dengan nada yang rendah serta dapat 

bekerjasama dengan baik dengan individu lain.

Berdasarkan hasil persentase yang ditampilkan pada tabel 8 terlihat 

bahwa komunikasi antarpribadi peserta didik di SMA AL-AZHAR 3Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 yang mendaftar  saat pelaksanaan pemberian 

instrument komunikasi antarpribadi sebagian besar pada katagori tinggi. Dalam 

kategori ini peserta didik menunjukkan kemampuan komunikasi antarpribadi 

yang dimiliki, namun masih terdapat peserta didik yang berada pada katagori 

rendah, dalam kategori ini peserta didik terlihat memiliki kemampuan 

komunikasi antarpribadi belum cukup baik dikarenakan peserta didik belum 

mampu mengkomunikasikan pendapatnya dengan nada yang rendah, belum 

terlihat menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, dan hal ini dilakukan 



67

secara terus menerus sehingga kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik 

masih berada dikatagori rendah.

Tujuan diadakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi 

agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi. 

Kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik dapat terlihat pada berbagai 

indikator, diantaranya: (1) keterbukaan; (2) empati; (3) sikap mendukung; 

(4)sikap positif; (5) kesamaan.

a. Gambaran Kemampuan Komunikasi Anatarpribadi Pada Indikator 

Keterbukaan

Hasil penelitian menunjukkan gambaran komunikasi antarpribadi

peserta didik pada indikator keterbukaan pada kategori sangat tinggi 

sebanyak 15 peserta didik (39,4%), pada kategori tinggi sebanyak 20 peserta 

didik (52,7%), pada kategori rendah sebanyak 3 peserta didik (7,9%) dan 

pada kategori sangat rendah sebanyak 0 peserta didik (0%). Secara rinci 

disajikan pada Tabel 9

Tabel 9
Gambaran Komunikasi AntarpribadiPada Indikator Keterbukaan

Kategori Interval Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi 10-12 15 39,4%

Tinggi 8-10 20 52,7%
Rendah 6-8 3 7,9%

Sangat Rendah 4-6 0 0%
Jumlah 38 100%
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Berdasarkan tabel 9 persentase pada indikatorketerbukaan, peserta 

didik sebagian besar berada pada kategori tinggi, sedangkan peserta didik 

lainnya berada pada kategori sangat tinggi, rendah, dan sangat rendah. Hal 

ini ditandai dengan sikap peserta didik keterbukaan.

b. Gambaran Komunikasi Antarpribadi Pada Indikator Empati

Hasil penelitian menunjukkan gambaran komunikasi antarpribadi

peserta didik pada indikator empati berada pada kategori sangat tinggi 

sebanyak 18 peserta didik (47,3%), pada kategori tinggi sebanyak 17 peserta 

didik (44,8%), pada kategori rendah sebanyak 3 peserta didik (7,9%), dan 

pada kategori sangat rendah sebanyak 0 peserta didik (0%) Secara rinci 

disajikan pada Tabel 10

Tabel 10
Gambaran Komunikasi Antarpribadi Pada Indikator Empati

Kategori Interval Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi ≥10-12 18 47.3%

Tinggi ≥8-10 17 44.8%
Rendah ≥6-8 3 7.9%

Sangat Rendah ≥4-6 0 0%
jumlah 38 100%

Berdasarkan tabel 10 persentase pada indikator empati,  peserta didik 

sebagian besar berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan peserta didik 

lainnya berada pada kategori tinggi, rendah, dan sangat rendah. Hal ini 

ditandai dengan masih banyaknya peserta didik belum terlihat menunjukkan 

kepedulian terhadap orang lain.
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c. Gambaran Komunikasi Antarpribadi Pada Indikator Sikap 

Mendukung

Hasil penelitian menunjukkan gambaran komunikasi antarpribadi

peserta didik pada indikator sikap mendukung berada pada kategori sangat 

tinggi sebanyak 5 peserta didik (13.1%), pada kategori tinggi sebanyak 27 

peserta didik (71%), pada kategori rendah sebanyak 6 peserta didik (15.7%) 

dan pada kategori sangat rendah sebanyak 0 peserta didik (0%). Secara rinci 

disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11
Gambaran Komunikasi Antarpribadi Pada Indikator Sikap Mendukung

Kategori Interval Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi ≥19.5-24 5 13.1%

Tinggi ≥15-19.5 27 71%
Rendah ≥10.5-15 6 15.8%

Sangat Rendah ≥6-10.5 0 0%
jumlah 38 100%

Berdasarkan tabel 11 persentase pada indikator sikap 

mendukungdalam komunikasi antarpribadi  peserta didik sebagian besar 

berada pada kategori tinggi, sedangkan peserta lainnya berada pada katagori 

sangat tinggi, rendah, dan sangat rendah. Hal ini ditandai dengan sikap 

peserta didik masih enggan memberikan penghargaan kepada peserta didik 

lain yang telah menjadi perwakilan kelompok untuk menstimulasikan 

kegiatan di depan kelas.
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d. GambaranKomunikasi Antarpribadi Pada Indikator sikap positif

Hasil penelitian menunjukkan gambaran komunikasi antarpribadi

peserta didik pada indikator sikap positif berada pada kategori sangat tinggi 

sebanyak 20 peserta didik (52.7%), pada kategori tinggi sebanyak 14 peserta 

didik (36.9%), pada kategori rendah sebanyak 4 peserta didik (10.5%) dan 

pada kategori sangat rendah sebanyak 0 peserta didik (0%). Secara rinci 

disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Gambaran Komunikasi Antarpribadi Pada Indikator Sikap Positif

Kategori Interval Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi ≥13-16 20 52.7%

Tinggi ≥10 – 13 14 36.9%
Rendah ≥7-10 4 10.5%

Sangat Rendah ≥4-7 0 0%
jumlah 38 100%

Berdasarkan tabel 12 persentase pada indikator sikap positif dalam 

komunikasi antarpribadi peserta didik sebagian besar berada pada kategori 

sangat tinggi, sedangkan peserta didik lainnya berada pada kategori tinggi, 

rendah, dan sangat rendah. Tingkat komunikasi antarpribadi peserta didik 

pada indikator ini cenderung rendah yang ditandai dengan sikap peserta 

didik masih enggan menghargai pendapat yang berbeda dari peserta didik 

lain.

e. Gambaran Komunikasi Antarpribadi Pada Indikator Kesamaan

Hasil penelitian menunjukkan gambaran komunikasi antarpribadi

peserta didik pada indikator kesamaan berada pada kategori sangat tinggi 



71

sebanyak 12 peserta didik (31.5%), pada kategori tinggi sebanyak 20 peserta 

didik (52.7%), pada kategori rendah sebanyak 6 peserta didik (15.8%) dan 

pada kategori sangat rendah sebanyak 0 peserta didik (0%). Secara rinci 

disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13
Gambaran Komunikasi Antarpribadi Pada Indikator Kesamaan

Kategori Interval Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi ≥19.5-24 12 31.5%

Tinggi ≥15-19.5 20 52.7%
Rendah ≥10.5-15 6 15.8%

Sangat Rendah ≥6-10.5 0 0%
Jumlah 38 100%

Berdasarkan tabel 13 persentase pada indikator kesamaandalam 

komunikasi antarpribadi  peserta didik sebagian besar berada pada kategori 

tinggi, sedangkan peserta didik lainnya berada pada kategori sangat tinggi, 

rendah, dansangat rendah. Hal ini ditandai dengan sikap peserta didik yang 

belum mampu mengkomunikasikan pendapatnya dengan nada yang rendah

Tabel 14
Gambaran Komunikasi AntarpribadiBerdasarkan Indikator

Indikator Kriteria Interval Frekuensi Persentase 
Persentase

Keterbukaan 

Sangat Tinggi ≥10-12 15 39.4%

60,3%
Tinggi ≥8-10 20 52.7%
Rendah ≥6-8 3 7.9%
Sangat Rendah ≥4-6

0 0%

Empati

Sangat Tinggi ≥10-12 18 47.3%

66,7%
Tinggi ≥8-10 17 44.8%
Rendah ≥6-8 3 7.9%
Sangat Rendah ≥4-6 0 0%
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Sikap 
Mendukung

Sangat Tinggi ≥19.5-24 5 31.1%

62,7%
Tinggi ≥15-19.5 27 71%
Rendah ≥10.5-15 6 15.8%
Sangat Rendah ≥6-10.5 0 0%

Sikap Positif

Sangat Tinggi ≥13-16 20 52.7%

69,3%
Tinggi ≥10-13 14 36.9%
Rendah ≥7-10 4 10.5%

Sangat Rendah ≥4-7 0 0%

Kesamaan

Sangat Tinggi ≥19.5-24 12 31.5%

69.5%
Tinggi ≥15-19.5 20 52.7%
Rendah ≥10.5-15 6 15.8%

Sangat Rendah ≥6-10.5 0 0%

Secara keseluruhan gambaran percaya diri pada tiap indikator 

menunjukkan perbedaan yang tidak jauh berbeda dari setiap indikatornya. 

Berdasarkan persentase tertinggi urutan pada indikator percaya diri adalah 

sebagai berikut: (1) indikator keterbukaan (60,3%); (2) indikator empati 

(66,7%); (3)  indikator sikap mendukung (62,7%); (4) indikator sikap positif 

(69,3%); (5) indikator kesamaan(69,5%).

2. Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Diskusi Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Antarpribadi Peserta Didik

a. Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 maret 2017 di SMA AL-

AZHAR  3 Bandar Lampung, deskripsi proses pelaksanaan penelitian 

bimbingan  kelompok dengan teknik diskusi  dilakukan dengan memaparkan 

hasil pengamatan selama proses penelitian. Kemudian hasil pengamatan yang 

telah dilakukan selama proses penelitian akan dijelaskan sebagai berikut
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1. Pertemuan pertama 

Pada pertemuan pertama peneliti memberikan angket awal 

(prettest). Prettest dilakukan pada tanggal 6 maret 2017 dengan tujuan 

untuk mengetahui gambaran kondisi awal kemampuan komunikasi 

antarpribadi peserta didik di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung. Hasil 

angket perilaku komunikasi antarpribadi yang diberikan kepada kelas XI 

IPS 1 dengan jumlah keseluruhan 38 peserta didik. Sebelum membagikan 

angket komunikasi antarpribadi peneliti  menjelaskan tentang bimbingan 

kelompok, menjelaskan tentang asas, serta tata cara pelaksanaan 

bimbingan kelompok. Kemudian peneliti memberikan penjelasan 

mengenai angket yang akan dibagikan kepada peserta didik, maksud dan 

tujuan angket komunikasi antarpribadi serta bagaimana cara mengisi 

angket tersebut. Setelah mengisi angket, peneliti melanjutkan kegiatan 

dengan menyepakati kontrak antara peneliti dengan konseli terkait  

kemampuan komunikasi antarpribadi , kontrak tersebut mencakup tentang 

kegiatan yang akan berlangsung pada bimbingan kelompok, menyepakati 

waktu pertemuan per sesi hingga berapa hari bimbingan akan 

dilangsungkan  setelah hasil angket yang telah di bagikan di ketahuai 

terdapat 10 peserta didik yang memiliki kemampuan komunikasi 

antarpribadi rendah. Dengan demikian perlu adanya penanganan terhadap 

10 peserta didik yang memiliki kemampuan komunikasi antarpribadi 

rendah untuk mengatasinya peneliti menggunakan layanan bimbingan 
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kelompok dengan  teknik diskusi. Bimbingan  Kelompok dengan teknik 

diskusi bertujuan membantu anggota kelompok memerangi masa lampau 

pada saat sekarang dalam rangka menjamin masa depan yang lebih baik.

2. Pertemuan Kedua

Pada pertemuan kedua, pada hari selasa tanggal  07  maret 2017 

pukul 10.00 WIB dengan durasi 45 menit bersama 10 konseli yaitu 

(BPA,DAS,HDM,LAR,TN,RF,RT,MAA,CP,JA) Pada pertemuan kedua 

peneliti pertama kali mengadakan layanan bimbingan  kelompok dengan  

teknik diskusi. pada pelaksanaan bimbingan kelompok  diawali dengan 

opening seperti menyambut peserta didik dengan baik, mengucap salam, 

pembicaraan dengan menanyakan kabar dan memperkenalkan diri serta 

tidak lupa juga membina hubungan dengan baik dengan peserta didik. 

pada tahap perkenalan dan penjelasan tentang layanan bimbingan 

kelompok, peneliti memberikan pengertian mengenai tujuan, asas-asas 

dan tata cara bimbingan kelompok. Tujuanya adalah agar peserta didik 

merasa aman, nyaman, dan percaya dengan peneliti, sehingga peserta 

didik dapat hadir dengan sukarela .sebelumnya peneliti mengucapkan 

terimakasih kepada peserta didik yang sudah berpartisipasi dan bergabung 

dalam bimbingan kelompok ini.

Setelah suasana kondusif, peneliti mulai menanyakan tentang 

kesiapan anggota kelompok untuk melaksanakan bimbingan  kelompok. 

Setelah  itu peneliti melaksanakan kegiatan pengakraban. Pengakraban 
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dilaksanakan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, sehingga 

peserta didik terlihat nyaman dan tidak tegang. pengakraban dimantapkan 

dengan permainan “ rangkai nama  “ yaitu merangkaian nama panggilan 

keseharian atau bisa disebut nama kesayangan masing-masing dari 

anggota kelompok sehingga dengan demikian antar anggota kelompok 

akan merasa lebih akrab. 

Pembahasan inti, pada hari kedua peneliti memberikan layanan 

mengggunakan metode ceramah dan tugas. Kegiatan ini dimulai dengan 

penyampaian materi “siapa aku?” agar para konseli mengenal dirinya, 

sehingga konseli menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan 

bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini 

menggunakan metode diskusi dengan tema ”komunikasi antarpribadi”. 

Pemimpin kelompok memberikan beberapa pertanyaan sebagai bahan 

diskusi. Kemudian satu persatu anggota kelompok diminta untuk 

membacakan hasil pekerjaanya dan setelah itu anggota kelompok 

bersama-sama untuk membahasnya dan mendiskusikan hasil pekerjaan 

mereka. Dalam pertemuan kedua ini, anggota kelompok diminta untuk 

mulai menceritakan tentang masalalunya, mengenai pengalaman yang 

dialami yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam komunikasi 

antarpribadi, dengan adanya perkenal diawal dan sedikit permainan yang 

dapat menjalin kekompakan antar anggota kelompok sehingga adanya 

kehangatan didalam kelompok,  anggota kelompok diminta menceritakan 
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dengan   rasa terbuka,  dan rasa saling percaya. Dalam  teknik 

diskusiyaitu lebih menekan kan kepada pengalaman masalampau, 

sehingga dengan mencoba menggali penyebab yang terjadi pada peserta 

didik dengan mencoba mengulas kembali pengalaman dimasalalunya, 

peneliti akan membantu menyelesaikan permasalahan dengan 

merasionalkan pola fikir para anggota kelompok.

Dalam pertemuan kedua ini, peserta didik dengan inisial 

HDM,LAR,TN,RF berkenan menceritakan pengalaman nya terdahulu 

tanpa adanya unsur pemaksaan, permasalahan yang dialami oleh ke empat 

dalam komunikasi antarpribadi yaitu: masih enggan menghargai pendapat 

yang berbeda dari peserta didik lain, belum mampu ramah, berprasangka 

buruk terhadap orang lain. Permasalahan-permasaahan tersebut kami kaji 

secara bersama, saling bertukar pendapat antar para anggota kelompok 

yang berupaya menangani permasalahan yang di alami teman sesamanya. 

Dengan begitu anggota kelompok yang bersangkutan akan merasa bahwa 

mereka mampu melakukan komunikasi antarpribadi dengan baik, dengan 

siapa saja dan tanpa  harus memikirkan kejadian-kejadian dimasalalu.

Untuk mengakhiri pertemuan bimbingan kelompok pada hari ini, 

peneliti tidak lupa menanyakan pemahaman apa yang sudah diperoleh 

dari pertemuan bimbingan kelompok, perasaan yang dialami selama 

kegiatan berlangsung, kesan yang diperoleh selama kegiatan kepada 

peserta didik.
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3. Pertemuan Ketiga

Pada pertemuan ketiga ini adalah pertemuan kedua melaksanakan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. Bimbingan 

dilakukan pada hari sabtu tanggal 18 maret 2017 yang berdurasi 45 menit, 

pukul 10.00 bersama  peserta didik  BPA, DAS, HDM, LAR, TN, RF,

RT, MAA, CP dan JA seperti pertemuan sebelumnya proses bimbingan 

kelompok diawali dengan opening seperti menyambut peserta didik 

dengan baik, mnegucap salam, pembicaraan dengan menanyakan kabar 

dan memperkenalkan diri serta tidak lupa juga membina hubungan baik 

dengan peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik aman dan 

nyaman.

Pada pertemuan ketiga ini peneliti tidak lupa mencoba mengulas 

sedikit tentang materi yang sebelumnya menyampaikan materi terkait 

dengan  materi pada hari pertama, yaitu “siapakah aku?”di berikan kepada 

anggota kelompok, tujuannya adalah membantu konseli dalam 

merasionalisasikan materi dengan penentuan sikap konseli untuk dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi yang dialami peserta 

didik sehingga ia mampu meningkatkan kemampuan komunikasi 

antarpribadi. Peneliti menggunakan metode ceramah dan diskusi. 

Kegiatan ini dimulai dengan permainan “bercermin” agar para siswa 

menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan. Dalam permainan 

“bercermin” permainan ini konseling berpasang pasangan  dituntut untuk 
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mendiskusikan pesan yang akan di praktekan dengan pasangannya, selain 

itu permainan ini juga melatih agar konseli dapat segera memberi umpan 

balik dan dapat berkomunikasi tanpa malu malu sehingga nantinya akan 

mlatih keberanian peserta didik dalam berkomunikasi antarpribadi. 

Pada pertemuan ini peneliti menggunakan metode diskusi dengan 

tema “komunikasi antarpribadi”. Sebelumnya siswa dibagi menjadi 2 

kelompok. Masing-masing kelompok menuliskan macam-macam bentuk 

komunikasi antarpribadi yang berdampak bagi dirinya sendiri dan orang 

lain. Setelah itu masing-masing kelompok diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusi yang mereka selasaikan, setelah itu 

peneliti memberi penjelasan dan membantu konseli dalam 

merasionalisasikan hasil pekerjaan mereka dalam diskusi kelompok yang 

sudah dilakukan sebelumnnya. Untuk mengakhiri pertemuan bimbingan 

kelompok pada pertemuan ketiga ini, peneliti kembali menanyakan 

pemahaman apa yang sudah  diperoleh dari pertemuan bimbingan 

kelompok, perasaan yang dialami selama kegiatan berlangsung, dan kesan 

yang diperoleh selama kegiatan kepada peserta didik.

4. Pertemuan Ke Empat

Bimbingan  Kelompok dilakukan pada hari jum’at 24 maret 2017, 

pukul 10 yang berdurasi 45 menit, dengan peserta didik

(BPA,DAS,HDM,LAR,TN,RF,RT,MAA,CP,JA). Seperti biasa proses 

bimbingan kelompok diawali dengan peneliti melakukan pembukaan 
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dengan baik, memberi salam, menyapa, membangun hubungan baik 

dengan, menanyakan kabar dan perkembangan anggota kelompok, serta 

menggunakan kalimat yang membuat peserta didik nyaman akrab, dan 

hangat.

Untuk memasuki pembahasan inti, pada pertemuan konseling  

kelompok kali ini menggunakan metode diskusi non formal sehingga 

dapat membuat bimbingan leluasa mengemukakan pendapat, dan 

gagasan, pada pertemuan kali ini tema yang di ambil adalah “kehidupan 

sosial” dengan suasana yang  nonformal peserta didik di perbolehkan 

menceritan apa saja yang dialami dalam kehidupan sehari-hari baik 

permasalah-permasalahan yang dialami oleh masing masing peserta didik.

Dengan tema kehidupan sosial dan mempersilahkan para peserta 

didik mengemukakan pendapatnya, hal ini bertujuan agar peserta didik 

dapat menilai dan merasakan apa arti kehidupan sosial sebenarnya 

sehingga peserta didik dapat lebih saling menghargai dengan sesama dan 

saling memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekelilingnya baik 

dalam lingkungan sosial dan lingkungan sekolah  dengan begitu peserta 

didik memiliki kemauan dalam untuk melakukan komunikasi antarpribadi 

yang lebih baik lagi.

Sebelum mengahiri pertemuan ke empat ini tidak lupa peneliti 

kembali menanyakan pemahaman apa yang sudah diperoleh dari 

pertemuan bimbingan kelompok, perasaan yang dialami selama kegiatan 
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berlangsung dan kesan yang diperoleh selama kegiatan kepada peserta 

didik.

5. Pertemuan Ke Lima

Bimbingan kelompok dilakukan pada hari jum’at tanggal  31 

maret 2017, pada pukul 10.00 yang berdurasi 45 menit, peserta didik 

(BPA,DAS,HDM,LAR,TN,RF,RT,MAA,CP dan JA). Seperti biasa 

proses bimbingan kelompok diawali dengan peneliti melakukan opening 

dengan menyambut anggota kelompok dengan baik, memberi salam, 

menyapa, menanyakan kabar, serta menggunakan kalimat yang bisa 

membuat peserta didik nyaman dan suasana tidak tegang untuk memasuki 

pembahasan inti.

Pada pertemuan kelima ini akan memberikan layanan bimbingan 

kelompok tugas yang bertema “simpati dan empati” pada topik ini para 

anggota kelompok diberi waktu selama 10 menit untuk menuliskan apa 

tentang pengalaman mereka mengenai suatu peristiwa yang berkaitan 

simpati dan empati ketika melakukan suatu komunikasi antarpribadi, dan 

bagaimana seharusnya respon balik itu dilakukan dengan cara yang baik.

Setelah peserta didik mengemukakan hasil tugas yang telah 

diberikan maka peneliti kembali membantu merasional apa yang telah 

disampaikan oleh konseli, kemudian sebelum diahiri pertemuan 

bimbingan kelompok yang ke lima ini pneliti kembali menanyakan 
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perkembangan dari konseli setelah melaksanakan kegiatan pada hari ini. 

Termasuk pengalaman yang didapat pada hari ini

6. Pertemuan Ke Enam 

Bimbingan kelompok dilakukan pada hari senin tanggal 10 april 

2017, pada pukul 10.00 yang berdurasi 45 menit, peserta didik

(BPA,DAS,HDM,LAR,TN,RF,RT,MAA,CP dan  JA).Seperti biasa 

proses bimbingan kelompok diawali dengan peneliti melakukan opening 

dengan menyambut anggota kelompok dengan baik, memberi salam, 

menyapa, menanyakan kabar, serta menggunakan kalimat yang membuat 

anggota kelompok nyaman dan tidak tegang saat melaksanakan proses 

bimbingan kelompok untuk memasuki pembahasan inti. Seperti biasanya 

agar para konseli semangat untuk mengikuti bimbingan kelompok di hari 

terakhir, maka peneliti memberikan permaianan terlebih dahulu Pada 

pertemuan keenam ini peneliti melakukan bimbingan kelompok diawali 

dengan permainan “bola dengan tali” dimana dalam permainan ini 

memerlukan kerjasama sehingga mau tidak mau para anggota kelompok 

akan berkomunikasi  dengan teman sekelompok. 

Dipertemuan ke enam ini peneliti mengevaluasi peneliti 

menggunakan metode ceramah dan diskusi. Peneliti mengevaluasi 

kegiatan bimbingan kelompok yang telah dilaksanakan dari pertemuan 

pertama sampai pertemuan terakhir. Peneliti juga memberikan 

kesempatan  kepada  peserta didik untuk mengevaluasi hal apa yang 
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sudah dilakukan oleh peserta didik setelah diberi treatment dan 

menanyakan tentang hal-hal yang sudah dilakukan oleh peserta didik serta 

hambatan apa saja yang dihadapi. Sebelum di akhiri pertemuan tersebut 

peneliti memberikan konseli tugas akhir yaitu dengan mengisi instrumen 

posttest kemudian peneliti memberikan pengertian positif mengenai 

kemampuan komunikasi antarpribadi yang baik.

b. Hasil Uji Statistik Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan 

Teknik Diskusi Dalam Meningkatkan Komunikasi Antarpribadi

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

(1) Ho= Tidak ada pengaruhnya layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik diskusi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

antarpribadi pada peserta didik kelas XI IPS 1 SMA AL-AZHAR 3 

Bandar Lampung.

(2) Ha= berpengaruhnya layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

diskusi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi 

peserta didik kelas XI IPS 1 SMA AL-AZHAR 3  Bandar Lampung.

(3) Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

H0 : µ1 ≠ µ0

H1 : µ1= µ0

Berdasarkan hasil uji t paired sampel test pada layanan bimbingan  

kelompok dengan teknik diskusi  untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi antarpribadi, dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel 15
Hasil Uji T Kemampuan Komunikasi Antarpribadi Peserta Didik

Prettest dan Posttest
Paired Samples Test

Paired Differences

t df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 
1

PRETTEST -
POSTEST

-25.400 5.797 1.833 -29.547 -21.253 -13.857 9 .000

Dari hasil tabel 15 dapat diketahui bahwa t adalah -13.857 mean -

25.400, 95%Confidence Interval of the Difference, lower = -29.547 dan Upper  

= -21.253, kemudian  thitung dibandingkan dengan ttabel df =9 dengan ketentuan 

thitung < ttabel (-13.857<1.812) dikarenakan peneliti mengambil taraf signifikan 

α= 0.05 dengan nilai distribusi nilai satu arah untuk kriteria pengujian 

hipotesis yang peneliti ajukan, dengan demikian kemampuan komunikasi 

antarpribadi peserta didik kelas XI IPS 1  di SMA AL-AZHAR 3 Bandar 

Lampung mengalami perubahan setelah diberikan layanan bimbingan 

kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbinganKelompok dengan teknik 

diskusi dapat berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan komunikasi 

antarpribadi  peserta didik kelas XI IPS 1 SMA AL-AZHAR 3 Bandar 

Lampung.

Dari hasil uji t, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya 

perubahanskor kemampuan komunikasi antarpribadi setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik diskusi, nilai rata-rata pretest adalah 45.7
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sedangkan nilai rata rata postest adalah 71.1Peserta didik yang pada awalnya 

memiliki skor rendah, setelah diberikan layanan bimbingan kelompok

mengalami peningkatan skor kemampuan komunikasi antarpribadi, hal ini 

menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima Jika dilihat dari nilai rata-

rata, maka peningkatan kemampuan komunikasi antarpribadi pada pada saat 

pre-test dengan post-test dapat dilihat pada grafik 4:

Gambar 4
Grafik rata-rata

Prettest dan Posttest

1) Hasil Uji PengaruhLayanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 

Disksi Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Antarpribadi Peserta 

Didik Pada Indikator Keterbukaan

Hasil uji statistik pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

diskusi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik 

adalah sebagai berikut
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Tabel 16
Hasil Uji Paired Kemampuan Komunikasi Antarpribadi Peserta Didik Pada 

Prettest Dan Posttest Pada Indikator Keterbukaan

Paired Differences

t df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 
1

PRETTEST –
POSTEST

-3.600 2.675 .846 -5.514 -1.686 -4.256 9 .002

Berdasarkan tabel 16 terlihat  pada indikator keterbukaan hasil uji t 

paired prettest dan posttest adalah signifikan karena memiliki nilai sig.2 

tailed ≤0,05 ( 002 ≤0,05 ). Dengan demikian adanya perbedaan yaitu skor 

rata-rata postest (60.3) lebih besar dari pada  skor rata-rata pretest (48) pada 

indikator keterbukaan. Dengan demikian dapat dinyatakan kemampuan 

komunikasi antarpribadi peserta didik dapat ditingkatkan dengan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. Hal tersebut dapat di lihat pada 

grafik gambar sebagiberikut: 

Gambar 5
Grafik Rata-rata Peningkatan

Prettest Dan Posttest Pada Indikator Keterbukaan
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2) Hasil Uji Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 

Diskusi Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Antarpribadi Peserta 

Didik Pada IndikatorEmpat

Hasil uji t pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi

pada indikator empati adalah sebagai berikut:

Table 17
Hasil Uji Paired Kemampuan Komunikasi Antarpribadi Peserta Didik Pada Prettest 

Dan Indikator Empati

Paired Differences

t df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 
1

PRETTEST -
POSTEST

-7.600 4.061 1.284 -10.505 -4.695 -5.919 9 .000

Berdasarkan tabel  17  terlihat pada indikator empati hasil uji t paired 

prettest dan posttest adalah signifikan karena memiliki nilai sig.2 tailed ≤0,05 

( 000 ≤0,05 ). Hal ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan Peningkatan 

Kemampuan Komunikasi Antarpribadi Pada indikator empati  antara skor 

prettest dan posttest mengalami peningkatan yaitu pretttest 41.3  dan posttest

66.7. Jika dilihat dari rata-rata maka peningkatan indikator prettest lebih 

rendah dari pada postest. Maka dapat di simpulkan bahwa layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik diskusi efektiv dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi antarpribadi peserta didik.  Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 

sebagai berikut:
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Gambar 6
Grafik Rata-rata Peningkatan

Prettest dan Posttest Pada Indikator Empati

3) Hasil Uji Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 

Diskusi Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi AntarpribadiPeserta 

Didik Pada Indikator Sikap Mendukung

Hasil uji t pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

diskusi pada indikator sikap mendukung adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Hasil Uji Paired Kemampuan Komunikasi Antarpribadi

Peserta Didik pada Prettest dan Posttest Pada Indikator Sikap Mendukung

Paired Samples Test

Paired Differences

t df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 
1

PRETTEST -
POSTEST

-3.600 2.221 .702 -5.189 -2.011 -5.125 9 .001
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Berdasarkan tabel  18  terlihat pada indikator sikap mendukung hasil 

uji t paired prettest dan posttest adalah signifikan karena memiliki nilai sig.2 

tailed ≤0,05( 001 ≤0,05 ). Hal ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

Peningkatan Kemampuan Komunikasi Antarpribadi Pada indikator sikap 

mendukung terdapat  perbeedaan antara skor prettest dan posttest mengalami 

peningkatan yaitu  prettest 34  dan posttest 62.7. Jika dilihat dari rata-rata 

maka peningkatan indikator pretest lebih rendah dari pada postest. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 7:

Gambar 7 
Grafik Rata-rata Peningkatan pretest dan posttest 

Pada indikator sikap mendukung

4) Hasil Uji PengaruhLayanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 

Komunikasi Antarpribadi Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Antarpribadi Peserta Didik Pada Indikator Sikap Positif

Hasil uji t pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

diskusi pada indikator sikap positif adalah sebagai berikut:
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Tabel 19
Hasil Uji Paired Kemampuan Komunikasi Antarpribadi PesertaDidik

Prettest Dan Posttest Pada Indikator Sikap Positif
Paired Samples Test

Paired Differences

T Df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 
1

PRETTEST –
POSTEST

-4.000 2.357 .745 -5.686 -2.314 -5.367 9 .000

Berdasarkan tabel 19  terlihat pada indikator sikap positif hasil uji t 

paired prettest dan posttest adalah signifikan karena memiliki nilai sig.2 

tailed ≤0,05 ( 000 ≥ 0,05 ). Hal ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

Peningkatan Kemampuan Komunikasi Antarpribadi Pada indikatorsikap 

positif  terdapat  perbeedaan antara skor prettest dan posttest mengalami 

peningkatan yaitu  pretttest 43 dan postest69.3. Jika dilihat dari rata-rata 

maka peningkatan indikator pretest lebih rendah dari pada postest. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 8:

Gambar 8
Grafik Pada Rata-Rata Peningkatan

Prettest Dan Posttest Pada Indikator Sikap Positif
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5) Hasil Uji Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 

Diskusi Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Antarpribadi 

Peserta Didik Pada Indikator Kesamaan

Hasil uji t Pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

diskusi pada indikator dapat kesamaan  adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Peserta Didik Pada Prettest Dan Posttest Pada Indikator kesamaan

Paired Samples Test

Paired Differences

t df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 
1

PRETTEST –
POSTEST

-6.600 2.171 .686 -8.153 -5.047 -9.616 9 .000

Berdasarkan tabel 20  terlihat pada indikator kesamaan hasil uji t 

paired prettest dan posttest adalah signifikan karena memiliki nilai sig.2 

tailed ≤0,05 ( 000 ≥ 0,05 ). Hal ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

Peningkatan Kemampuan komunikasi antarpribadi Pada indikator kesamaan

terdapat  perbeedaan antara skor prettest dan posttest mengalami 

peningkatan yaitu  pretset 37  dan postes 69.5. Jika dilihat dari rata-rata 

maka peningkatan indikator pretest lebih rendah dari pada postest. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 9:
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Gambar 9
Grafik Rata-Rata Peningkatan

Prettest Dan Posttest Pada Indikator Kesamaan

6) Perbandingan nilai pretest dan postest

Setelah dilaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

diskusi dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi 

peserta didik hasil yang didapat adalah sebagai berikut;

Tabel 21
Deskripsi  Data Prettest dan Posttest

No 
Responden

Prettest Posttest

1 51 78
2 46 74
3 43 68
4 45 74
5 39 69
6 52 69
7 55 71
8 38 73
9 49 73

10 39 62
Jumlah 457 711
Rata - rata 45.7 71.1 
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Berdasarkan hasil perhitungan prettest 10 sampel tersebut didapatkan hasil 

rata-rata kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik rendah  dengan nilai 

457 : 10 = 45.7. Setelah dilakukan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

diskusi peserta didik cenderung meningkat hasil postest nya  dengan angka  711 : 

10 = 71.1. Maka, dapat disimpulkan bahwa setelah pemberian layanan bimbingan

kelompok dengan komunikasi antarpribadi peserta didik mengalami peningkatan. 

Untuk lebih jelas, peningkatan kemampuan komunikasi antarpribadi berdasarkan 

indikator dapat dilihat pada  gambar 10 sebagai berikut:

Gambar 10
Hasil Peningkatan Prilaku Per Indikator

Prettest Postest

Dilihat dari gambar 10 tersebut bahwa peningkatan setiap peserta 

didik sangat signifikan dengan begitu dapat disimpulkan bahwa layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik diskusi efektif dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik kelas XI IPS 1 di SMA 

AL-AZHAR 3 Bandar Lampung.
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B. Pembahasan 

Pembahasan penelitian diawali dengan profil kemampuan komunikasi 

antarpribadi  dilanjutkan dengan menganalisis layanan bimbingan kelompok. adapun 

pembahasan pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik adalah sebagai 

berikut:

1. Pembahasan Gambaran Umum Kemampuan komunikasi antarpribadi 

Peserta  Didik Kelas XI Di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2016/2017

Berdasarkan hasil prettest yang telah dilakukan menunjukan bahwa 

kemampuan komunikasi antarpribadi peserta didik rata-rata berada pada kategori 

sangat tinggi dan tinggi. Tetapi ada beberapa peserta didik yang memiliki 

kemampuan komunikasi antarpribadi dengan kategori rendah, hal ini jika 

dibiarkan saja maka akan membuat peserta didik yang berada dalam kategori 

kemampuan komunikasi antarpribadi rendah akan memiliki kepekaan yang 

sangat sedikit terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga akan menimbulkan 

sikap-sikap atau komunikasi yang kurang baik  dalam sehari-hari dan tidak dapat 

menyelesaikan tugas perkembanganya dengan maksimal.

Dengan adanya kemampuan komunikasi antarpribadi yang baik maka 

akan timbul dalam diri peserta didik kepekaan terhadap lingkungan siosialnya 

sehingga dengan begitu peserta didik akan memiliki sikap sikap yang baik dan 

memiliki aturan dalam lingkungan sosialnya yang berlandaskan norma-norma 

yang ada.
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Kondisi kemampuan komunikasi antarpribadi yang dimiliki peserta didik 

kelas XI di SMA AL-AZHAR 3 Bandar lampung adalah pesentase indikator 

diantaranya adalah: (1) keterbukaan; (2) empati; (3) sikap mendukung; (4) sikap 

positif; (5) kesamaan.1

2. Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Diskusi Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Antarpribadi

Berdaasarkan hasil tersebut maka peneliti menggunakan layanan 

bimbingan kelompok pada dasarnya adalah layanan bimbingan perorangan yang 

dilaksanakn didalam suasana kelompok. Pada pelaksanaan bimbingan kelompok 

yang terjadi hubungan yang hangat, permisif, terbuka dan penuh keakraban. 

Selain itu juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah peserta didik, 

penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, 

kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Didalam bimbingan kelompok terdapat 

dinamika komunikasi antarpribadi yang dapat berkembang dengan intensif dalam 

suasana kelompok. Dengan layanan bimbingan kelompok peserta didik dapat 

memanfaatkan dinamika kelompok semaksimal mungkin dalam memecahkan 

masalahnya. Melalui layanan bimbingan kelompok para peserta didik dapat 

memanfaatkan semua informasi, tanggapan, dan reaksi peserta didik lainnya.

Teknik diskusi merupakan pendekatan yang dapat digunakan pada seting

kelompok.Teknik yang dikembangan oleh Gilstrap dan Martin bahwa diskusi 

merupakan suatu kegiatan dimana sejumlah orang membicarakan secara 
                                                          

1 Bimo Walgito, Psikologi Sosial, (yogyakarta: Andi, 2006), h.84-85
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bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau suatu masalah 

berdasarkan fakta yang memungkinkan untuk itu.2

Berdasarkan analisis data yang menunjukan adanya peningkatan  

kemampuan komunikasi antarpribadi  peserta didik setelah dilaksanakan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

rata-rata kemampuan komunikasi peserta  didik setelah dilaksanakan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik diskusi menjadi lebih baik dari kriteria 

rendah menjadi tinggi, adapun peningkatan kemampuan komunikasi antarpribadi 

peserta didik dapat diliahat pada indikator berikut ini:

a. Keterbukaan 

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator dapat 

berpartisipasi pada kegiatan sesuai tingkatan usia mengalami peningkatan, 

terlihat pada presentase pada waktu prettest lebih kecil pada saat posttest. 

Peningkatan kemampuaan interaksi sosial  peserta didik pada indikator ini 

dapat diliahat perilaku peserta didik mulai memilki kemauan dan usaha untuk 

antusias dalam mengikuti kegiatan yang diselengagarakan oleh sekolah 

ataupun kegiatan kelompok yang diadakan di dalam kelas dan aktif pada saat 

diskusi kelompok diadakan. Komunikasi mengandung pengertian bahwa 

antara komunikator dengan komunikan saling bertukar informasi, 

pengetahuan, berita, pesan, nilai dan pikiran, maksudnya agar menggugah 

                                                          
2 Normin Badriah, pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar bahasa indonesia siswa 

kelas XI Sekolah Menengah Atas Negri 2 Bintan Tahun  Ajaran 2012-2013 [diakses pada tanggal 17 
november 2016 pukul 22:20]
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partisipasi yang kemudian informasi yang diberitahukan tersebut menjadi 

milik bersama.3

Berdasarkan hasil kegiatan layanan bahwa kemampuan komunikasi 

antarpribadi meningkat  pada peserta didik dari sebelumnya, hal ini 

membuktikan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi

berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi. 

Layanan bimbingan kelompok banyak bermanfaat yaitu  dapat menambah 

wawasan, mengakrabkan satu dengan yang lainya, dan dapat melatih 

keberanian untuk berbicara. Tujuan dari penelitian ini membantu peserta didik 

dalam meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi dalam layanan 

yang dilakukan dapat di jadikan sebagai tempat bertukar ide,  pendapat, 

gagasan, serta pengalaman.

Tercapainya tujuan penelitian mulai terlihat dimana peserta didik 

sangat berantusias dalam proses pemeberian layanan. Peserta didik antusias 

dalam mengungkapkan ide dan gagasannya, adanya komunikasi yang baik 

antara pemimpin kelompok dan peserta didik sehingga peserta didik saling 

memberikan pendapat dan saran ketika kegiatan berlangsung. Dan ketika 

kegiatan akan berakhir peserta didik saling bergantian untuk menyimpulkan 

pemahaman materi yang akan dibahas.

                                                          
3 Supratiknya, Komunikasi Antarpribadi Tinjauan Psikologis,(Yogyakarta: kanisus,1995), 

h.30
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b. Empati

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator empati

mengalami peningkatan, terlihat pada presentase pada waktu prettest lebih 

kecil pada saat posttest. Peningkatan komunikasi antarpribadi  peserta didik 

pada indikator ini dapat diliahat perilaku peserta didik mulai memilki 

kemauan dan usaha dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan serta mulai 

menyadari empati dilakukan dan bersedia tanpa mengalami paksaan dalam 

menjalankan tangung jawabnya tersebut. Komunikasi antarpribadi merupakan 

proses sosial dimana individu-individu yang terlibat didalamnya saling 

mempenagruhi. Komunikasi antarpribadi adalah setiap bentuk tingkah laku 

seseorang baik verbal maupun non verbal yang di tanggapi oleh orang lain.4

Dengan demikian pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut dapat 

mempengaruhi peserta didik dalam menjalankan rasa empati dan menyadari 

kemampuan dan kelebihan pda dalam dirinya, sehingga di dalam terjadinya 

komunikasi antarpribadi dapat mempengaruhi peseta didik yang satu dengan 

yang lainya, dengan begitu kesadaran diri akan berkembang dengan baik.

c. Sikap Mendukung

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator sikap 

mendukung mengalami peningkatan, terlihat pada presentase pada waktu 

prettest lebih kecil pada saat posttest. Peningkatan kemampuaan komunikasi 

                                                          
4Supratiknya, Komunikasi Antarpribadi Tinjauan Psikologis,(Yogyakarta: kanisus,1995), 

h.30
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antarpribadi peserta didik pada indikator ini dapat diliahat perilaku peserta 

didik mulai memilki kemauan dan usaha dalam menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi peserta didik, baik masalah pribadi atau masalah sosial  

disekitar, dengan adanya kemauan untuk menolong teman yang  sedang 

mengalami kesulitan dalam belajar hal tersebut menimbulkan kepedulian 

antar peserta didik. Komunikasi antarpribadi merupakan bentuk komunikasi 

yang efektif dalam mengubah sikap, opini dan prilaku komunikan. 

Komunikasi antarpribadi terjadi antara dua orang dengan bentuk percakapan 

face to face (tatap muka) dan adanya feedback (timbal balik) secara langsung 

atau seketika.5

Dengan demikian bimbingan kelompok yang dilaksanakan dapat 

mempengaruhi kemauan peserta didik untuk peduli dengan sesama mahluk 

sosial.

d. Sikap Positif

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator sikap positif

mengalami peningkatan, terlihat pada presentase pada waktu prettest lebih 

kecil pada saat posttest. Peningkatan kemampuaan komunikasi antarpribadi  

peserta didik pada indikator ini dapat dilihat perilaku peserta didik mulai 

memilki kemauan dan usaha dalam mengatasi hambatan yang mengancam 

kebahagian, hal ini dibuktikan dengan adanya peserta didik yang membantu 

                                                          
5 Dimas Sulistiyanto, Upaya Meningkatkan Komunikasi Antarpribadi Melalui Penguasaan 

Konten Dengan Metode Kegiatan Kelompok Dan Diskusi Kelompok Pada Siswa Kelas VIII F SMP 
Negri 5 Semarang Tahun Ajaran 2013/2014, tersedia: http://lib.unnes.ac.id/20087/1/1301409057.pdf, 
[diakses pada tanggal 25 November 2016 jam 10:30]
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mendamaikan peserta didik yang sedang berselisih atau bertengkar dan belajar 

menjadi penengah dalam pesrmasalahan tersebut.

Komunikasi antarpribadi (interpersonal) merupakan unsur yang sangat 

penting bagi kebahagiaan hidup manusia.Johnson dalam supratiknya 

mengemukakan “beberapa manfaat dari hubungan komunikasi antarpribadi 

bagi remaja: (1) membantu perkembangan intelektual dan sosial remaja; (2) 

membantu remaja mengetahui indentitas atau jati diri mereka; (3) membantu 

realitas disekelilingnya; (4) membantu menyehatkan mental remaja”.6

Dengan begitu layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi 

efektif untuk menimbulkan kepekaan terhadap peserta didik dalam membantu 

menyelesaikan permasalah yang di alamai oleh peserta ididk yang lainnya.

e. Kesamaan 

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator kesamaan

mengalami peningkatan, terlihat pada presentase pada waktu prettest lebih 

kecil pada saat posttest. Peningkatan kemampuaan komunikasi antarpribadi  

peserta didik pada indikator ini dapat dilihat perilaku peserta didik, hal ini 

dibuktikan dengan adanya peserta didik yang suudah menyadari kelemahan 

dan kelebihan pada dirinya serta berani memberikan saran terhadap peserta 

didik yang lain tanpa kesalah pahaman dan tutur bahasa yang sopan serta 

tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain.

                                                          
6Dimas Sulityanto, Upaya Meningkatkan Komunikasi Antarpribadi Melalui Pengusaan 

Konten Dengan Metode Kegiatan Kelompok Dan Diskusi Kelompok Pada Siswa Kelas VIII F SMP 
NEGRI 5 Semarang Tahun Ajaran 2013/2014, tersedia:
http://Iib.unnes.ac.id/20087/1/1301409057.pdf,[diakses pada tanggal 25 November 2016 jam 10:30]
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Menurut Devito (1997) komunikasi antarpribadi adalah pengiriman 

pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan umpan 

balik yang langsung.7

Dengan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik diskusi dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi antarpribadi pada indikator kesamaan.

C. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, namun 

peneliti menyadari betul bahwa masih banyak kekurangannya Peneliti sebagai 

pemimpin kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok mengalami beberapa 

hambatan. Pada awal pertemuan, pemimpin kelompok mengalami kesulitan dalam 

membangun keaktifan kelompok. Namun, hal itu dapat diatasi oleh pemimpin 

kelompok, dengan cara memulai perkenalan dengan menggunakan permainan, 

melalui permainan tersebut mampu membuat mereka mulai merasa nyaman dan mau 

mengungkapkan identitas diri dalam tahap perkenalan.

Hambatan selanjutnya adalah kesulitan dalam menyampaikan maksud dan 

tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan, karena seluruh 

anggota kelompok belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sehingga 

mereka terlihat bingung. Untuk mengatasi kebingungan yang dialami anggota 

                                                          
7Galih Wicaksono, Najlatun Naqiah, Penerapan Teknik Bermain Peran Dalam Bimbingan 

Kelompok Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Siswa KelasX multimedia 
SMK IKIP SURABAYA, tersedia: .file:///C:/Users/microsoft/Downloads/1935-3527-1-PB.pdf, [diakses 
pada tanggal 25 November 2016 jam 10:30]
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kelompok, perlahan peneliti memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok 

serta keterampilan komunikasi antarpribadi. Hambatan tersebut tidak begitu 

berpangaruh terhadap pemberian treatment yang peneliti lakukan, dengan 

mengarahkan peserta didik untuk tetap fokus dengan materi yang peniliti sampaikan, 

selain itu peneliti juga melakukan permainan agar peserta didik tetap tertarik untuk 

mengikuti kegiatan ini.

Selain keterbatasan tersebut, dimungkinkan juga ada jawaban yang tidak 

sesuai dengan keadaan sebenarnya dari peserta didik karena alasan-alasan tertentu. 

Hal ini dikarenakan peserta didik dimungkinkan mencari aman dalam menjawab 

angket kemampuan komunikasi antarpribadi. Namun peneliti sudah berusaha 

menjelaskan kepada peserta didik untuk jujur dalam menjawab butir-butir pernyataan 

angket kemampuan komunikasi antarpribadi yang sesuai dengan keadaan peserta 

didik yang sebenarnya.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik diskusi terhadap komunikasi antarpribadi pada peserta didik kelas XI IPS 1 di 

SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung.” Dapat ditunjukkan dengananalisis data dan

pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok

dengan teknik diskusi pada peserta didik kelas XI IPS 1 SMA AL-AZHAR 3 Bandar 

Lampung sangat berpengaruh. Prilaku komunikasi  antarpribadi peserta didik dapat di

tingkatkan. Meskipun  pada awalnya peserta didik masih merasa bingung dalam

mengikuti layanan bimbingan kelompok, namun setelah peneliti menjelaskan tujuan

bimbingan kelompok dan dengan berjalannya peneliti ini peserta didik mulai

berantusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Setelah

diberikan treatment bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kemampuan

komunikasi antarpribadi peserta didik yang dalam kategori rendah menjadi

meningkat.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skor kemampuan  komunikasi

antarpribadi pada anggota kelompok sebelum mengikuti layanan bimbingan

kelompok adalah 45.7 setelah diberikan layanan  bimbingan kelompok terjadi

peningkatan pada hasil rata-rata skoradalah 71.1. Dari hasil uji paired sample 



103

menggunakan program SPSS versi 17, hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian

hipotesis didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut, thitung<ttabel (-13.857<1.812) 

dikarenakan peneliti  mengambil taraf signifikan α= 0.05. Jadi ini menunjukkan bahw

aHo ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh  

layanan bimbingan kelompok dalam  meningkatkan kemampuan  komunikasi

antarpribadi peserta didik kelas XI IPS 1.

Secara keseluruhan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa layanan

bimbingan kelompok dengan  teknik diskusi  dapat meningkatkan kemampuan

komunikasi  antarpribadi peserta didik. Pengaruh layanan bimbingan  kelompok  

dengan teknik diskusi ini  ditandai dengan adanya peningkatan kemampuan  

komunikasi antarpribadi peserta didik. Hal ini dapat  dilihat  dari perbedaan  dan

perbandingan antara hasil pre-test dan post-test.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran-saran kepada

beberapa pihak:

1. Bagi Peserta Didik

Peserta didik perlu menumbuhkan hasrat, keinginan dan semangat untuk dapat

aktif dalam proses berjalannya layanan  bimbingan kelompok dengan teknik

diskusi yang diberikan oleh guru bimbingan konseling  sehingga akan

meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi yang baik dilingkungan

sekitar.
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2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling

Guru bimbingan dan konseling hendaknya dapat memprogramkan dan

melaksanakan pelayanan  bimbingan kelompok secara teratur dan

berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi

peserta didik.
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Angket Perilaku Komunikasi Antarpribadi

A. Pengantar 
Kami mohon kesediaan anda yang terpilih sebagai responden agar 

bersedia menjawab semua pernyataan atau pertanyaan yang sesuai dengan 
pendapat anda segala sesuatu yang tidak jelas mohon ditanyakan kepada 
petugas pengumpulan data, kerahasiaan jawaban dijamin oleh peneliti.

B. Identitas Responden
Nama :
Kelas :

C. Cara Menjawabnya
1. Berilah tanda check list  (√ ) pada kotak jawaban yang telah tersedia
2. Isilah titik-titik yang tersedia sesuai dengan pendapat anda
3. S (Sering), SS (Sering Sekali), KK (Kadang-Kadang), TP (Tidak 

Pernah)
II. Data Penelitian

NO PERNYATAAN SKALA PENILAIAN
S SS KK TP

1. Saya mengikuti kegiatan sosial 
sekolah

2. Saya mengungkapkan isi hati 
secara jujur kepada teman

3. Saya menceritakan yang saya 
rasakan kepada teman 

4. Saya belum mampu ramah 
kepada sesama anggota 
kelompok

5. Saya masih enggan berhubungan 
baik dengan sesama anggota 
kelompok

6. Saya menyisihkan uang jajan 
untuk membantu teman yang 
mengalami kesusahan

7. Saya menjadi pendengar yang 
baik ketika ada teman yang 
curhat

8. Saya berusaha memahami 
perasaan yang sedang dihadapi 
teman

9. Saya belum peduli terhadap 
orang lain yang mempunyai 



masalah
10. Saya masih mementingkan diri 

sendiri saat KBM berlangsung
11. Saya memuji teman yang 

mendapatkan kesuksesan
12. Saya masih enggan memberikan 

penghargaan kepada peserta 
didik lain yang telah menjadi 
perwakilan kelompok untuk 
menstimulasikan kegiatan 
didepan kelas

13. Saya menghargai perbedaan sifat 
yang dimiliki oleh teman

14. Saya meminta masukan teman 
apabila perbuatan saya dianggap 
salah

15. Saya berfikir semua orang pada 
dasarnya baik terhadap saya

16. Saya berprasangka 
buruk/berfikir negatif kepada 
teman yang tiba-tiba baik kepada 
saya

17. Saya enggan menghargai 
pendapat yang berbeda dari 
peserta didik lain

18. Saya nyaman dengan kehadiran 
teman-teman yang didekat saya

19. Saya mendiskusikan bersama 
teman tentang pelajaran yang 
belum dipahami

20. Saya memberikan solusi kepada 
teman yang sedang bermasalah 

21. Saya tidak dapat menyimpulkan 
pendapat dari hasil diskusi 
kelompok

22. Saya belum dapat 
mengkomunikasikan pendapat 
dengan nada yang rendah



I. IDENTITAS

A. Satuan Pendidikan : SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung

B. Tahun Ajaran : 2016 – 2017, Semester 2

C. Sasaran Pelayanan : Peserta didik  Kelas XI

D. Pelaksana : Evi Susanti

E. Pihak Terkait : Peserta didik 

II. WAKTU DAN TEMPAT

A. Tanggal : 7 Maret 2017

B. Jam Pembelajaran/Pelayanan : Sesuai Jadwal

C. Volume Waktu (JP) : 45 Menit

D. Spesifikasi Tempat Belajar : Ruang kelas

III. MATERI PEMBELAJARAN

A. Tema/Subtema : 1. Tema : Kondisi Diri

  2. Subtema  : SIAPAKAH AKU?

B.  Sumber Materi : Buku dan internet

IV. TUJUAN/ARAH PENGEMBANGAN

A. Pengembangan KES: 

a. Agar peserta didik dapat memahami tentang dirinya baik kelebihan dan 

kekurangan dan menyikapinya secara positif.

b. Peserta didik bersikap untuk melihat kelemahan dan kelebihan dalam 

diri bersama teman-temannya sehingga dapat mendukung kegiatan 

belajarnya

RPL (Rencana Pelaksanaan Layanan)



B. Penanganan KES-T :

Untuk menghindarkan/menghilangkan,  dan mencegah ketidaktahuan, 

kebingungan dan ketidakpedulian peserta didik tentang keadaan dalam diri 

peserta mereka sendiri.

V. METODE DAN TEKNIK

A. Jenis Layanan :  Layanan Bimbingan Kelompok (Tofik Tugas)

B. Kegiatan Pendukung :  -----

VI. SARANA

A. Media : tidak menggunakan sarana khusus 

B. Perlengkapan : ------

VII.SASARAN PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN / PELAYANAN

Diperolehnya hal-hal baru oleh siswa terkait KES (Kehidupan Efektif Sehari-

hari) dengan unsur-unsur AKURS (Acuan, Kompetensi, Usaha, Rasa, Sungguh-

sungguh).

A. KES

1. Acuan ( A ) : apa yang peserta kelompok memahami akan keadaan 

dirinya sendiri sehingga dapat mempermudah proses perkembangan pada 

dirinya

2. Kompetensi ( K ) : apa yang perlu dilaukan peserta kelompok untuk 

mengenali dirinya sendiri sehingga mereka dapat mengetahui kelebihan dan 

kekurangan  yang di miliki

3. Usaha ( U ) :  bagaimana usaha peserta kelompok untuk mengetahui 

keadaan dirinya dan menyikapinya secara positif

4. Rasa ( R )         : bagaimana perasaan peserta kelompok setelah melakukan 

bimbingan kelompok dengan membahas terkait dengan “siapakah aku?”



5. Sungguh-sungguh ( S ) : Bagaimana kesanggupan peserta kelompok 

mengenali dirinya sendiri

B. KES-T : yaitu menghindari, menghilangkan dan mencegah 

ketidaktahuan, kebingungan dan ketidakpedulian peserta didik tentang 

fenomena yang terjadi sekeliling

C. Ridho Tuhan, Bersyukur, Ikhlas dan Tabah :

Memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melasanakan hal-hal yang 

positif dalam mengenal dirinya bagi peserta didik guna meningkatkan 

kegiatan belajarnya.

VIII. LANGKAH KEGIATAN

A. LANGKAH PENGANTARAN

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik setelah 

itundilanjutkan dengan mengajak peserta didik berdo’a untuk memenuhi 

kegiatan bimbingan kelompok dengan penuh perhatian, semangat denagn 

melakuakan kegiatan berfikir, merasa, bersikap, bertindak dan 

bertanggung jawab (BMB3) dalam mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok.

2. Pemimpin kelompok menjelaskan pengertian, tujuan dan proses kegiatan 

layanan bimbingan kelompok yang sedang diselenggarakan. Disini 

ditekankan aktifitas dinamika kelompok yang diharapaan dilakukan oleh 

seluruh peserta didik/anggota kelompok

3. Pemimpin kelompok bahwa kegiatan layanan bimbingan kelompok yang 

sedang diselenggarakan merupakan kelanjutan dari layanan klasikal 

dengan tema “kondisi diri” dengan pokok bahasan tentang “siapa aku?”.

4. Membangun suasana keakraban, kebersamaan, untuk terbangunnya 

dinamika kelompok yang terbuka dengan penuh semangat.



B. LANGKAH PENJAJAKAN

a. Mengarahakan perhatian peserta kelompok dari suasana pembukaan ke 

suasana kegiatan kelompok yaitu, membahas permasalahan yang hendak 

dikemukakan oleh pemimpin kelompok dalam hal ini yang berperan 

adalah guru BK/Konselor

b. Menanyakan keadaan peserta kelompok apakah telah menerapkan dan 

mengerjakan di lingkungan sekolah, luar sekolah, apa yang dibicarakan 

secara klasikal minggu sebelumnya tentang kiat berteman dan bagaimana 

hasilnya.

c. Menanyakan kepada peserta kelompok apakah telah siap untuk 

membahas topik tugas yang akan dibahas untuk memasuki tahap 

selanjutnya.

C. LANGKAH PENAFSIRAN

1. Meminta masing-masing anggota kelompok mengemukakan apa yang 

telah dikemukakan yakni fenomena kondisi diri

2. Meminta peserta kelompok memberikan komentar umum terhadap hal-

hal yang diungkapkan oleh anggota kelompok yang mereka ketahui 

mengenai topik bahasan dan apa yang mereka ketahui tentang hal 

tersebut.

3. Secara khusus meminta anggota kelompok untuk mengungkapkan hal-

hal yang mereka ketahui mengenai topik yang dibahas serta menanyakan 

pemahaman anggota kelompok berdasarkan AKURS.

4. Semua peserta kelompok diharapkan membahas dengan antusias dengan 

memberikan saran, ide, tanggapan, mengomentari, mengkritik 

danmemberikan saran dalam pembahasan materi, secara bersama-sama 

anggota kelompok dapat menghindari serta tidak terjerumus dan 

mencegah anggota dari perbuatan yang menyimpang.

5. Melakuan kegiatan selingan atau ice breking sehingga anggota kelompok 

lebih akrab



6. Selama kegiatan pemimpin kelompok memberikan penguatan untuk 

membangun dinamika kelompok sambil menambahkan hal-hal yang 

perlu sehingga para peserta kelompok memperoleh wawasan yang 

bermakna, lengkap dan benar.

D. LANGKAH PEMBINAAN

1. Semua peserta mengemukan pengalaman mengenai hubungan muda-mudi

yang pernah di alami, bias dari pengalaman pribadi masing-masing.

2. Peserta mengidentifikasi sebanyak mungkin hubungan muda mudi yang 

telah dikemukakan anggota kelompok 

3. Pembahasan tentang keterkaitan tersebut dilaukan dalam dinamika BMB3 

yang secara aktif diikuti oleh seluruh peserta kelompok 

4. Pemimpin kelompok (PK) setiap memberikan penguatan dan penafsiran 

bagi hal-hal positif yang berkembang dalam pembahasan dan melawan 

hal-hal negative yang terkemukakan.

E. LANGKAH PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Kesimpulan 

a. Menyimpulkan hasil pembahasan dengan mengembangkan hal-hal 

positif dalam mengatasi keadaan rendah diri yang sewaktu waktu 

dapat di alami peserta didik 

b. Dibawah pemimpin kelompok, peserta kelompok menegaskan 

komitmen tentang melaksanakan hal-hal positif dalam 

meningkatkan kegiatan belajarnya.

2. Penilaian Hasil

Di akhir proses pembelajaran / pelayanan peserta didik diminta merefleksikan 

(secara lisan dan atau tertulis) apa yang mereka peroleh dengan pola BMB3 

dalam unsur-unsur AKURS: 



a. Berfikir : angota kelompok berfikir mengenali keadaan diri 

sendiri dapat mempermudah peserta didik dalam proses 

perkembangan peserta didik (unsur A)

b. Merasa :anggota kelompok merasa senang dengan topik 

bahasan tersebut karena mereka dapat mengatasi 

keadaan diri sehingga dapat mengetahui kekurangan 

dan kelemahan pada dirinya (unsure r)

c. Bersikap : anggota kelompok bersikap untuk tidak melakukan 

hal-hal yang menyimpang dalam lingkungan sosial 

karena dapat merugikan orang lain dan diri sendiri

(unsur U)

d.Bertindak : anggota kelompok dapat bersikap lebih baik dari 

sebelumnya dalam menyikapi dan menghargai dirinya 

sendiri (unsur K dan U)

e. Betanggung Jawab : anggota kelompok bertanggung jawab untuk menjaga 

diri sendiri serta teman yang lain agar dapat bersama-

sama berkembang dengan baik sebagai mana remaja 

pada umumnya dan selalu berfikir dan bertingkah lau 

positif (unsur S)

2.   Penilaian Proses           

Melalui pengamatan dilakukan penilaian proses pembelajaran atau pelayanan 

untuk memperoleh gambaran tentang aktifitas peserta didik dan efektifitas 

pembelajaran/ pelayanan yang telah diselenggaranan.

3.   Penutup

Pemimpin kelompok menyampaikan kepada anggota kelompok bahwa 

kegiatan akan diakhiri. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih 

kepada anggota kelompok karena telah bersedia mengikuti kegiatan. Setelah 

itu pemimpin kelompok menetapkan komitmen akan melakukan bimbingan 

kelompok lanjutan dalam kesempatan dan waktu yang berbeda dan topik yang



berbeda pula. Setelah itu kegiatan diakhiri dengan membaca do’a dan 

menyanyikan “sayonara” sambil bersalam-salaman.

4. LAPELPROG dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran atau pelayanan selesai, disusunlah Laporan   

Pelaksanaan Program Layanan (LAPELPROG) yang memuat data penilaian 

hasil dan proses, dengan disertai arah tindak lanjutnya.

Bandar Lampung, 

Mengetahui,

Guru Bimbingan Konseling Peneliti

Dewi Isnaini S.Pd Evi Susanti
NPM : 1211080110



I. IDENTITAS

A. Satuan Pendidikan : SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung

B. Tahun Ajaran : 2016– 2017, Semester 2

C. Sasaran Pelayanan : Peserta didik  Kelas XI

D. Pelaksana : Evi Susanti

E. Pihak Terkait : Peserta didik

II. WAKTU DAN TEMPAT

A. Tanggal : 18 Maret 2017

B. Jam Pembelajaran/Pelayanan : Sesuai Jadwal

C. Volume Waktu (JP) : 45 Menit

D. Spesifikasi Tempat Belajar : Ruang kelas

III. MATERI PEMBELAJARAN

A. Tema/Subtema : 1. Tema : sosial

  2. Subtema  : komunikasi antarpribadi 

B.   Sumber Materi : Buku dan internet

IV. TUJUAN/ARAH PENGEMBANGAN

A. Pengembangan KES: 

a. Agar peserta didik memahami tentang apa sebenarnya komunikasi 

antarpribadi dan menyikapinya secara positif.

b. Peserta didik bersikap untuk melakukan komunikasi antarpribadi yang 

positif bersama teman-temannya untuk mendukung kegiatan belajarnya.

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL)



B. Penanganan KES-T :

Untuk menghindarkan/menghilangkan,  dan mencegah ketidaktahuan, 

kebingungan dan ketidakpedulian peserta didik tentang komunikasi 

antarpribadi yang bisa terjadi kepada siapa saja, jika remaja tersebut tidak 

pandai dan tidak tanggap terhadap fenomena yang terjadi disekelilingnya.

V. METODE DAN TEKNIK

A. Jenis Layanan :  Layanan Bimbingan Kelompok (Tofik Tugas)

B. Kegiatan Pendukung :  -----

VI. SARANA

A. Media : tidak menggunakan sarana khusus 

B. Perlengkapan : ------

VII.SASARAN PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN / PELAYANAN

Diperolehnya hal-hal baru oleh siswa terkait KES (Kehidupan Efektif Sehari-

hari) dengan unsur-unsur AKURS (Acuan, Kompetensi, Usaha, Rasa, Sungguh-

sungguh).

A. KES

1. Acuan ( A ) : apa yang peserta kelompok memahami akan 

pentingnya komunikasi antarpribadi 

2. Kompetensi ( K ) : apa yang perlu dilakukan peserta kelompok untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi

3. Usaha ( U ) :  bagaimana usaha peserta kelompok untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi yang baik

4. Rasa ( R )         : bagaimana perasaan peserta kelompok setelah melakukan 

bimbingan kelompok dengan membahas terkait dengan kemampuan 

komunikasi antarpribadi



5. Sungguh-sungguh ( S ) : Bagaimana kesanggupan peserta kelompok untuk 

mewujudkan komunikasi antarpribadi yang baik dan positif

B. KES-T : yaitu menghindari, menghilangkan dan mencegah 

ketidaktahuan, kebingungan dan ketidakpedulian peserta didik tentang 

fenomena yang terjadi sekeliling

C. Ridho Tuhan, Bersyukur, Ikhlas dan Tabah :

Memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melasanakan hal-hal yang 

positif dalam mengenal dirinya bagi peserta didik guna meningkatkan 

kegiatan belajarnya.

VIII. LANGKAH KEGIATAN

A. LANGKAH PENGANTARAN

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik setelah 

itundilanjutkan dengan mengajak peserta didik berdo’a untuk memenuhi 

kegiatan bimbingan kelompok dengan penuh perhatian, semangat denagn 

melakuakan kegiatan berfikir, merasa, bersikap, bertindak dan 

bertanggung jawab (BMB3) dalam mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok.

2. Pemimpin kelompok menjelaskan pengertian, tujuan dan proses kegiatan 

layanan bimbingan kelompok yang sedang diselenggarakan. Disini 

ditekankan aktifitas dinamika kelompok yang diharapaan dilakukan oleh 

seluruh peserta didik/anggota kelompok

3. Pemimpin kelompok bahwa kegiatan layanan bimbingan kelompok yang 

sedang diselenggarakan merupakan kelanjutan dari layanan klasikal 

dengan tema “bidang sosial” dengan pokok bahasan tentang “komunikasi 

antarpribadi?”.

4. Membangun suasana keakraban, kebersamaan, untuk terbangunnya 

dinamika kelompok yang terbuka dengan penuh semangat.



B. LANGKAH PENJAJAKAN

a. Mengarahakan perhatian peserta kelompok dari suasana pembukaan ke 

suasana kegiatan kelompok yaitu, membahas permasalahan yang hendak 

dikemukakan oleh pemimpin kelompok dalam hal ini yang berperan 

adalah guru BK/Konselor

b. Menanyakan keadaan peserta kelompok apakah telah menerapkan dan 

mengerjakan di lingkungan sekolah, luar sekolah, apa yang dibicarakan 

secara klasikal minggu sebelumnya tentang kiat berteman dan bagaimana 

hasilnya.

c. Menanyakan kepada peserta kelompok apakah telah siap untuk 

membahas topik tugas yang akan dibahas untuk memasuki tahap 

selanjutnya.

C. LANGKAH PENAFSIRAN

1. Meminta masing-masing anggota kelompok mengemukakan apa yang 

telah dikemukakan yakni fenomena bidang sosial

2. Meminta peserta kelompok memberikan komentar umum terhadap hal-

hal yang diungkapkan oleh anggota kelompok yang mereka ketahui 

mengenai topik bahasan dan apa yang mereka ketahui tentang hal 

tersebut.

3. Secara khusus meminta anggota kelompok untuk mengungkapkan hal-

hal yang mereka ketahui mengenai topik yang dibahas serta menanyakan 

pemahaman anggota kelompok berdasarkan AKURS.

4. Semua peserta kelompok diharapkan membahas dengan antusias dengan 

memberikan saran, ide, tanggapan, mengomentari, mengkritik 

danmemberikan saran dalam pembahasan materi, secara bersama-sama 

anggota kelompok dapat menghindari serta tidak terjerumus dan 

mencegah anggota dari perbuatan yang menyimpang.

5. Melakuan kegiatan selingan atau ice breking sehingga anggota kelompok 

lebih akrab



6. Selama kegiatan pemimpin kelompok memberikan penguatan untuk 

membangun dinamika kelompok sambil menambahkan hal-hal yang 

perlu sehingga para peserta kelompok memperoleh wawasan yang 

bermakna, lengkap dan benar.

D. LANGKAH PEMBINAAN

1. Semua peserta mengemukan pengalaman mengenai hubungan muda-mudi

yang pernah di alami, bias dari pengalaman pribadi masing-masing.

2. Peserta mengidentifikasi sebanyak mungkin hubungan muda mudi yang 

telah dikemukakan anggota kelompok 

3. Pembahasan tentang keterkaitan tersebut dilaukan dalam dinamika BMB3 

yang secara aktif diikuti oleh seluruh peserta kelompok 

4. Pemimpin kelompok (PK) setiap memberikan penguatan dan penafsiran 

bagi hal-hal positif yang berkembang dalam pembahasan dan melawan 

hal-hal negative yang terkemukakan.

E. LANGKAH PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Kesimpulan 

a. Menyimpulkan hasil pembahasan dengan mengembangkan hal-hal 

positif dalam hubungan muda-mudi untuk meningkatkan kegiatan 

belajarnya.

b. Dibawah pemimpin kelompok, peserta kelompok menegaskan 

komitmen tentang melaksanakan hal-hal positif dalam hubungan 

muda-mudi untuk meningkatkan kegiatan belajarnya.

2. Penilaian Hasil

Di akhir proses pembelajaran / pelayanan peserta didik diminta merefleksikan 

(secara lisan dan atau tertulis) apa yang mereka peroleh dengan pola BMB3 

dalam unsur-unsur AKURS: 

a. Berfikir : angota kelompok berfikir bahwa memiliki kemampuan 

komunikasi antarpribadi yang baik dapat mempermudah 



peserta didik dalam proses perkembangan peserta didik

(unsur A)

b. Merasa :anggota kelompok merasa senang dengan topik 

bahasan tersebut karena mereka dapat mengetahui 

bahwa memiliki kemampuan komunikasi antarpribadi 

dapat mengarahakan ke prilaku yang lebih baik dalam 

bergaul(unsure r)

c. Bersikap : anggota kelompok bersikap untuk tidak melakukan 

hal-hal yang menyimpang dalam lingkungan sosial 

karena dapat merugikan orang lain dan diri sendiri 

(unsur U)

d.Bertindak : anggota kelompok bertindak akan menghindari 

sedapat mungkin untuk tidak terlibat ataupun 

terjerumus ke dalam prilaku menyimpang (unsur K dan 

U)

e. Betanggung Jawab : anggota kelompok bertanggung jawab untuk menjaga 

diri sendiri serta teman yang lain agar menjaga tatacara 

komunikasi antarpribadi dengan baik(unsur S)

2.   Penilaian Proses           

Melalui pengamatan dilakukan penilaian proses pembelajaran atau pelayanan 

untuk memperoleh gambaran tentang aktifitas peserta didik dan efektifitas 

pembelajaran/ pelayanan yang telah diselenggaranan.

3.   Penutup

Pemimpin kelompok menyampaikan kepada anggota kelompok bahwa 

kegiatan akan diakhiri. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih 

kepada anggota kelompok karena telah bersedia mengikuti kegiatan. Setelah 

itu pemimpin kelompok menetapkan komitmen akan melakukan bimbingan 

kelompok lanjutan dalam kesempatan dan waktu yang berbeda dan topik yang 



berbeda pula. Setelah itu kegiatan diakhiri dengan membaca do’a dan 

menyanyikan “sayonara” sambil bersalam-salaman.

4. LAPELPROG dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran atau pelayanan selesai, disusunlah Laporan   

Pelaksanaan Program Layanan (LAPELPROG) yang memuat data penilaian 

hasil dan proses, dengan disertai arah tindak lanjutnya.

Bandar Lampung,    

Mengetahui,

Guru Bimbingan Konseling Peneliti

Dewi Isnaini S.Pd Evi Susanti
NPM : 1211080110



I. IDENTITAS

A. Satuan Pendidikan : SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung

B. Tahun Ajaran : 2016 – 2017, Semester 2

C. Sasaran Pelayanan : Peserta didik  Kelas XI

D. Pelaksana : Evi Susanti

E. Pihak Terkait : Peserta didik 

II. WAKTU DAN TEMPAT

A. Tanggal : 24 Maret 2017

B. Jam Pembelajaran/Pelayanan : Sesuai Jadwal

C. Volume Waktu (JP) : 45 Menit

D. Spesifikasi Tempat Belajar : Ruang kelas

III. MATERI PEMBELAJARAN

A. Tema/Subtema : 1. Tema : Kehidupan Sosial

  2. Subtema  : Tenggang Rasa

B.   Sumber Materi : Buku dan internet

IV. TUJUAN/ARAH PENGEMBANGAN

A. Pengembangan KES: 

a. Agar peserta didik dapat memahami tentang tentang tenggang rasa yang 

seharusnya dan dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari.

b. Peserta didik bersikap untuk melakukan

RPL (Rencana Pelaksanaan Layanan)



B. Penanganan KES-T :

Untuk menghindarkan/menghilangkan,  dan mencegah ketidaktahuan,

kebingungan dan ketidakpedulian peserta didik tentang sikap tenggang rasa 

antar teman yang bisa terjadi kepada siapa saja, jika remaja tersebut tidak 

pandai dan tidak tanggap terhadap fenomena yang terjadi disekelilingnya.

V. METODE DAN TEKNIK

A. Jenis Layanan :  Layanan Bimbingan Kelompok (Tofik Tugas)

B. Kegiatan Pendukung :  -----

VI. SARANA

A. Media : tidak menggunakan sarana khusus 

B. Perlengkapan : ------

VII.SASARAN PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN / PELAYANAN

Diperolehnya hal-hal baru oleh siswa terkait KES (Kehidupan Efektif Sehari-

hari) dengan unsur-unsur AKURS (Acuan, Kompetensi, Usaha, Rasa, Sungguh-

sungguh).

A. KES

1. Acuan ( A ) : apa yang peserta kelompok memahami mengenai

sikap tenggang rasa

2. Kompetensi ( K ) : apa yang perlu dilakukan peserta kelompok untuk 

mewujudkan sikap tenggang rasa.

3. Usaha ( U ) :  bagaimana usaha peserta kelompok untuk 

meningkatkan kepedulian antar teman dan lingkungan disekelilingnya.

4. Rasa ( R )         : bagaimana perasaan peserta kelompok setelah melakukan 

bimbingan kelompok dengan membahas terkait dengan “sikap tenggang rasa?”

5. Sungguh-sungguh ( S ) : Bagaimana kesanggupan peserta kelompok dalam 

menanamkan sikap tenggang rasa antar teman sekolah.



B. KES-T : yaitu menghindari, menghilangkan dan mencegah 

ketidaktahuan, kebingungan dan ketidakpedulian peserta didik tentang 

memelihara sikap tenggang rasa terhadap teman.

C. Ridho Tuhan, Bersyukur, Ikhlas dan Tabah :

Memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melasanakan hal-hal yang 

positif dalam sikap tenggang rasa bagi peserta didik guna meningkatkan 

kepedulian terhadap teman.

VIII. LANGKAH KEGIATAN

A. LANGKAH PENGANTARAN

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik setelah itu

dilanjutkan dengan mengajak peserta didik berdo’a untuk memenuhi 

kegiatan bimbingan kelompok dengan penuh perhatian, semangat denagn 

melakuakan kegiatan berfikir, merasa, bersikap, bertindak dan 

bertanggung jawab (BMB3) dalam mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok.

2. Pemimpin kelompok menjelaskan pengertian, tujuan dan proses kegiatan 

layanan bimbingan kelompok yang sedang diselenggarakan. Disini 

ditekankan aktifitas dinamika kelompok yang diharapaan dilakukan oleh 

seluruh peserta didik/anggota kelompok

3. Pemimpin kelompok bahwa kegiatan layanan bimbingan kelompok yang 

sedang diselenggarakan merupakan kelanjutan dari layanan klasikal 

dengan tema “kehidupan sosial” dengan pokok bahasan tentang 

“tenggang rasa?”.

4. Membangun suasana keakraban, kebersamaan, untuk terbangunnya 

dinamika kelompok yang terbuka dengan penuh semangat.



B. LANGKAH PENJAJAKAN

a. Mengarahakan perhatian peserta kelompok dari suasana pembukaan ke 

suasana kegiatan kelompok yaitu, membahas permasalahan yang hendak 

dikemukakan oleh pemimpin kelompok dalam hal ini yang berperan 

adalah guru BK/Konselor

b. Menanyakan keadaan peserta kelompok apakah telah menerapkan dan 

mengerjakan di lingkungan sekolah, luar sekolah, apa yang dibicarakan 

secara klasikal minggu sebelumnya tentang kiat berteman dan bagaimana 

hasilnya.

c. Menanyakan kepada peserta kelompok apakah telah siap untuk 

membahas topik tugas yang akan dibahas untuk memasuki tahap 

selanjutnya.

C. LANGKAH PENAFSIRAN

1. Meminta masing-masing anggota kelompok mengemukakan apa yang 

telah dikemukakan yakni fenomena tenggang rasa

2. Meminta peserta kelompok memberikan komentar umum terhadap hal-

hal yang diungkapkan oleh anggota kelompok yang mereka ketahui 

mengenai topik bahasan dan apa yang mereka ketahui tentang hal 

tersebut.

3. Secara khusus meminta anggota kelompok untuk mengungkapkan hal-

hal yang mereka ketahui mengenai topik yang dibahas serta menanyakan 

pemahaman anggota kelompok berdasarkan AKURS.

4. Semua peserta kelompok diharapkan membahas dengan antusias dengan 

memberikan saran, ide, tanggapan, mengomentari, mengkritik 

danmemberikan saran dalam pembahasan materi, secara bersama-sama 

anggota kelompok dapat menghindari serta tidak terjerumus dan 

mencegah anggota dari perbuatan yang menyimpang.

5. Melakuan kegiatan selingan atau ice breking sehingga anggota kelompok 

lebih akrab



6. Selama kegiatan pemimpin kelompok memberikan penguatan untuk 

membangun dinamika kelompok sambil menambahkan hal-hal yang 

perlu sehingga para peserta kelompok memperoleh wawasan yang 

bermakna, lengkap dan benar.

D. LANGKAH PEMBINAAN

1. Semua peserta mengemukan pengalaman mengenai hubungan muda-mudi

yang pernah di alami, bias dari pengalaman pribadi masing-masing.

2. Peserta mengidentifikasi sebanyak mungkin hubungan muda mudi yang 

telah dikemukakan anggota kelompok 

3. Pembahasan tentang keterkaitan tersebut dilaukan dalam dinamika BMB3 

yang secara aktif diikuti oleh seluruh peserta kelompok 

4. Pemimpin kelompok (PK) setiap memberikan penguatan dan penafsiran 

bagi hal-hal positif yang berkembang dalam pembahasan dan melawan 

hal-hal negative yang terkemukakan.

E. LANGKAH PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Kesimpulan 

a. Menyimpulkan hasil pembahasan dengan mengembangkan hal-hal 

positif dalam mengatasi keadaan rendah diri yang sewaktu waktu 

dapat di alami peserta didik 

b. Dibawah pemimpin kelompok, peserta kelompok menegaskan 

komitmen tentang melaksanakan hal-hal positif dalam 

meningkatkan kegiatan belajarnya.

2. Penilaian Hasil

Di akhir proses pembelajaran / pelayanan peserta didik diminta merefleksikan 

(secara lisan dan atau tertulis) apa yang mereka peroleh dengan pola BMB3 

dalam unsur-unsur AKURS: 



a. Berfikir : angota kelompok berfikir mengenali keadaan diri 

sendiri dapat mempermudah peserta didik dalam proses 

perkembangan peserta didik (unsur A)

b. Merasa :anggota kelompok merasa senang dengan topik 

bahasan tersebut karena mereka dapat mengatasi 

keadaan diri sehingga dapat mengetahui kekurangan 

dan kelemahan pada dirinya (unsure r)

c. Bersikap : anggota kelompok bersikap untuk tidak melakukan 

hal-hal yang menyimpang dalam lingkungan sosial 

karena dapat merugikan orang lain dan diri sendiri 

(unsur U)

d.Bertindak : anggota kelompok dapat bersikap lebih baik dari 

sebelumnya dalam menyikapi dan menghargai dirinya 

sendiri (unsur K dan U)

e. Betanggung Jawab : anggota kelompok bertanggung jawab untuk menjaga 

diri sendiri serta teman yang lain agar dapat bersama-

sama berkembang dengan baik sebagai mana remaja 

pada umumnya dan selalu berfikir dan bertingkah laku 

positif (unsur S)

2.   Penilaian Proses           

Melalui pengamatan dilakukan penilaian proses pembelajaran atau pelayanan 

untuk memperoleh gambaran tentang aktifitas peserta didik dan efektifitas 

pembelajaran/ pelayanan yang telah diselenggaranan.

3.   Penutup

Pemimpin kelompok menyampaikan kepada anggota kelompok bahwa 

kegiatan akan diakhiri. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih 

kepada anggota kelompok karena telah bersedia mengikuti kegiatan. Setelah 

itu pemimpin kelompok menetapkan komitmen akan melakukan bimbingan 

kelompok lanjutan dalam kesempatan dan waktu yang berbeda dan topik yang 



berbeda pula. Setelah itu kegiatan diakhiri dengan membaca do’a dan 

menyanyikan “sayonara” sambil bersalam-salaman.

4. LAPELPROG dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran atau pelayanan selesai, disusunlah Laporan   

Pelaksanaan Program Layanan (LAPELPROG) yang memuat data penilaian 

hasil dan proses, dengan disertai arah tindak lanjutnya.

Bandar Lampung, 

Mengetahui,

Guru Bimbingan Konseling Peneliti

Dewi Isnaini S.Pd Evi Susanti
NPM : 1211080110



I. IDENTITAS

A. Satuan Pendidikan : SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung

B. Tahun Ajaran : 2016 – 2017, Semester 2

C. Sasaran Pelayanan : Peserta didik  Kelas XI

D. Pelaksana : Evi Susanti

E. Pihak Terkait : Peserta didik 

II. WAKTU DAN TEMPAT

A. Tanggal : 31 Maret 2017

B. Jam Pembelajaran/Pelayanan : Sesuai Jadwal

C. Volume Waktu (JP) : 45 Menit

D. Spesifikasi Tempat Belajar : Ruang kelas

III. MATERI PEMBELAJARAN

A. Tema/Subtema : 1. Tema : Kejadian Atau Pristiwa aktual

  2. Subtema  : Empati dan Simpati?

B.   Sumber Materi : Buku dan internet

IV. TUJUAN/ARAH PENGEMBANGAN

A. Pengembangan KES: 

a. Agar peserta didik dapat memahami tentang rasa empati dan simpati 

yang baik dengan sesame teman.

b. Peserta didik bersikap untuk melakukan hubungan muda mudi dengan 

teman-temannyauntuk mendukung kegiatan belajarnya.

RPL (Rencana Pelaksanaan Layanan)



B. Penanganan KES-T :

Untuk menghindarkan/menghilangkan,  dan mencegah ketidaktahuan, 

kebingungan dan ketidakpedulian peserta didik tentang keadaan dalam diri 

peserta mereka sendiri.

V. METODE DAN TEKNIK

A. Jenis Layanan :  Layanan Bimbingan Kelompok (Tofik Tugas)

B. Kegiatan Pendukung :  -----

VI. SARANA

A. Media : tidak menggunakan sarana khusus 

B. Perlengkapan : ------

VII.SASARAN PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN / PELAYANAN

Diperolehnya hal-hal baru oleh siswa terkait KES (Kehidupan Efektif Sehari-

hari) dengan unsur-unsur AKURS (Acuan, Kompetensi, Usaha, Rasa, Sungguh-

sungguh).

A. KES

1. Acuan ( A ) : apa yang peserta kelompok memahami mengenai 

empati dan simpati

2. Kompetensi ( K ) : apa yang perlu dilakukan peserta kelompok untuk bisa 

memiliki rasa empati dan simpati 

3. Usaha ( U ) :  bagaimana usaha peserta kelompok untuk membina 

hubungan yang baik dengan sesama 

4. Rasa ( R )         : bagaimana perasaan peserta kelompok setelah melakukan 

bimbingan kelompok dengan membahas terkait dengan “rasa empati dan 

simpati?”

5. Sungguh-sungguh ( S ) : Bagaimana kesanggupan peserta kelompok untuk 

terbiasa menerapkan apa yang sudah didapat dari layanan bimbingan kelompok



B. KES-T : yaitu menghindari, menghilangkan dan mencegah 

ketidaktahuan, kebingungan dan ketidakpedulian peserta didik tentang 

empati dan simpati yang kurang terhadap sesama

C. Ridho Tuhan, Bersyukur, Ikhlas dan Tabah :

Memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melaksanakan hal-hal 

yang positif dalam mengenal dirinya bagi peserta didik guna meningkatkan 

kegiatan belajarnya.

VIII. LANGKAH KEGIATAN

A. LANGKAH PENGANTARAN

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik setelah 

itundilanjutkan dengan mengajak peserta didik berdo’a untuk memenuhi 

kegiatan bimbingan kelompok dengan penuh perhatian, semangat denagn 

melakuakan kegiatan berfikir, merasa, bersikap, bertindak dan 

bertanggung jawab (BMB3) dalam mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok.

2. Pemimpin kelompok menjelaskan pengertian, tujuan dan proses kegiatan 

layanan bimbingan kelompok yang sedang diselenggarakan. Disini 

ditekankan aktifitas dinamika kelompok yang diharapaan dilakukan oleh 

seluruh peserta didik/anggota kelompok

3. Pemimpin kelompok bahwa kegiatan layanan bimbingan kelompok yang 

sedang diselenggarakan merupakan kelanjutan dari layanan klasikal 

dengan tema “kejadian atau pristiwa aktual” dengan pokok bahasan 

tentang “rasa empati dan simpati?”.

4. Membangun suasana keakraban, kebersamaan, untuk terbangunnya 

dinamika kelompok yang terbuka dengan penuh semangat.



B. LANGKAH PENJAJAKAN

a. Mengarahakan perhatian peserta kelompok dari suasana pembukaan ke 

suasana kegiatan kelompok yaitu, membahas permasalahan yang hendak 

dikemukakan oleh pemimpin kelompok dalam hal ini yang berperan 

adalah guru BK/Konselor

b. Menanyakan keadaan peserta kelompok apakah telah menerapkan dan 

mengerjakan di lingkungan sekolah, luar sekolah, apa yang dibicarakan 

secara klasikal minggu sebelumnya tentang kiat berteman dan bagaimana 

hasilnya.

c. Menanyakan kepada peserta kelompok apakah telah siap untuk 

membahas topik tugas yang akan dibahas untuk memasuki tahap 

selanjutnya.

C. LANGKAH PENAFSIRAN

1. Meminta masing-masing anggota kelompok mengemukakan apa yang 

telah dikemukakan yakni fenomena rasa empati dan simpati

2. Meminta peserta kelompok memberikan komentar umum terhadap hal-

hal yang diungkapkan oleh anggota kelompok yang mereka ketahui 

mengenai topik bahasan dan apa yang mereka ketahui tentang hal 

tersebut.

3. Secara khusus meminta anggota kelompok untuk mengungkapkan hal-

hal yang mereka ketahui mengenai topik yang dibahas serta menanyakan 

pemahaman anggota kelompok berdasarkan AKURS.

4. Semua peserta kelompok diharapkan membahas dengan antusias dengan 

memberikan saran, ide, tanggapan, mengomentari, mengkritik 

danmemberikan saran dalam pembahasan materi, secara bersama-sama 

anggota kelompok dapat menghindari serta tidak terjerumus dan 

mencegah anggota dari perbuatan yang menyimpang.

5. Melakuan kegiatan selingan atau ice breking sehingga anggota kelompok 

lebih akrab



6. Selama kegiatan pemimpin kelompok memberikan penguatan untuk 

membangun dinamika kelompok sambil menambahkan hal-hal yang 

perlu sehingga para peserta kelompok memperoleh wawasan yang 

bermakna, lengkap dan benar.

D. LANGKAH PEMBINAAN

1. Semua peserta mengemukan pengalaman mengenai hubungan muda-mudi

yang pernah di alami, bias dari pengalaman pribadi masing-masing.

2. Peserta mengidentifikasi sebanyak mungkin hubungan muda mudi yang 

telah dikemukakan anggota kelompok 

3. Pembahasan tentang keterkaitan tersebut dilaukan dalam dinamika BMB3 

yang secara aktif diikuti oleh seluruh peserta kelompok 

4. Pemimpin kelompok (PK) setiap memberikan penguatan dan penafsiran 

bagi hal-hal positif yang berkembang dalam pembahasan dan melawan 

hal-hal negative yang terkemukakan.

E. LANGKAH PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Kesimpulan 

a. Menyimpulkan hasil pembahasan dengan mengembangkan hal-hal 

positif dalam mengatasi keadaan rendah diri yang sewaktu waktu 

dapat di alami peserta didik 

b. Dibawah pemimpin kelompok, peserta kelompok menegaskan 

komitmen tentang melaksanakan hal-hal positif dalam 

meningkatkan kegiatan belajarnya.

2. Penilaian Hasil

Di akhir proses pembelajaran / pelayanan peserta didik diminta merefleksikan 

(secara lisan dan atau tertulis) apa yang mereka peroleh dengan pola BMB3 

dalam unsur-unsur AKURS: 

a. Berfikir : angota kelompok berfikir mengenali rasa empati dan 

simpati terhadap teman dapat mempermudah peserta 



didik dalam proses perkembangan peserta didik (unsur 

A)

b. Merasa :anggota kelompok merasa senang dengan topik 

bahasan tersebut karena mereka dapat mengatasi 

keadaan diri sehingga dapat mengetahui kekurangan 

dan kelemahan pada dirinya (unsure r)

c. Bersikap : anggota kelompok bersikap untuk tidak melakukan 

hal-hal yang menyimpang dalam lingkungan sosial 

karena dapat merugikan orang lain dan diri sendiri 

(unsur U)

d.Bertindak : anggota kelompok dapat bersikap lebih baik dari 

sebelumnya dalam menyikapi dan menghargai dirinya 

sendiri (unsur K dan U)

e. Betanggung Jawab : anggota kelompok bertanggung jawab untuk menjaga 

diri sendiri serta teman yang lain agar dapat bersama-

sama berkembang dengan baik sebagai mana remaja 

pada umumnya dan selalu berfikir dan bertingkah lau 

positif (unsur S)

2.   Penilaian Proses           

Melalui pengamatan dilakukan penilaian proses pembelajaran atau pelayanan 

untuk memperoleh gambaran tentang aktifitas peserta didik dan efektifitas 

pembelajaran/ pelayanan yang telah diselenggaranan.

3.   Penutup

Pemimpin kelompok menyampaikan kepada anggota kelompok bahwa 

kegiatan akan diakhiri. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih 

kepada anggota kelompok karena telah bersedia mengikuti kegiatan. Setelah 

itu pemimpin kelompok menetapkan komitmen akan melakukan bimbingan 

kelompok lanjutan dalam kesempatan dan waktu yang berbeda dan topik yang 



berbeda pula. Setelah itu kegiatan diakhiri dengan membaca do’a dan 

menyanyikan “sayonara” sambil bersalam-salaman.

4. LAPELPROG dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran atau pelayanan selesai, disusunlah Laporan   

Pelaksanaan Program Layanan (LAPELPROG) yang memuat data penilaian 

hasil dan proses, dengan disertai arah tindak lanjutnya.

Bandar Lampung, 

Mengetahui,

Guru Bimbingan Konseling Peneliti

Dewi Isnaini S.Pd Evi Susanti
NPM : 1211080110



keterbukaan Empati
1 2
1 2 3 4 5 6 ∑ TOT 1 2 3 4 5 6 ∑

1 RESPONDEN 1 2 4 3 1 1 2 13 13 4 3 4 2 2 4 19
2 RESPONDEN 2 2 3 3 4 2 1 15 15 3 4 2 3 3 4 19
3 RESPONDEN 3 4 3 3 2 2 2 16 16 2 2 1 3 3 3 14
4 RESPONDEN 4 1 2 4 2 4 4 17 17 1 4 3 4 3 4 19
5 RESPONDEN 5 2 2 2 3 3 4 16 16 4 4 3 4 4 4 23
6 RESPONDEN 6 4 2 4 4 3 1 18 18 4 4 4 4 2 4 22
7 RESPONDEN 7 4 2 4 2 3 2 17 17 4 4 4 3 3 4 22
8 RESPONDEN 8 2 2 2 3 4 4 17 17 4 2 3 4 4 4 21
9 RESPONDEN 9 3 2 4 2 3 3 17 17 3 1 2 2 1 3 12

10 RESPONDEN 10 3 2 2 4 3 2 16 16 4 4 3 4 4 3 22
11 RESPONDEN 11 4 2 3 2 2 1 14 14 2 2 2 2 1 3 12
12 RESPONDEN 12 4 2 3 2 3 1 15 15 3 2 3 2 2 2 14
13 RESPONDEN 13 3 2 3 2 3 1 14 14 1 1 3 2 1 1 9
14 RESPONDEN 14 4 2 3 2 3 1 15 15 1 1 1 2 2 1 8
15 RESPONDEN 15 4 2 3 3 3 1 16 16 3 4 3 4 2 4 20
16 RESPONDEN 16 4 2 4 3 4 2 19 19 3 2 4 4 4 2 19
17 RESPONDEN 17 4 2 3 2 2 3 16 16 2 4 4 3 4 4 21
18 RESPONDEN 18 4 3 4 3 4 3 21 21 4 4 3 4 4 3 22
19 RESPONDEN 19 2 2 2 2 3 4 15 15 4 3 4 4 4 2 21
20 RESPONDEN 20 4 2 2 3 2 2 15 15 4 4 4 4 2 4 22
21 RESPONDEN 21 4 4 4 3 4 4 23 23 4 4 3 3 4 3 21
22 RESPONDEN 22 2 2 2 3 4 2 15 15 4 2 3 4 4 4 21
23 RESPONDEN 23 3 2 4 2 3 2 16 16 3 4 3 3 2 3 18
24 RESPONDEN 24 3 2 2 2 3 1 13 13 3 1 1 2 2 1 10
25 RESPONDEN 25 2 2 3 2 2 1 12 12 4 4 3 4 4 2 21
26 RESPONDEN 26 4 2 2 1 1 3 13 13 4 4 4 4 2 4 22
27 RESPONDEN 27 4 2 4 2 3 4 19 19 3 4 4 3 4 4 22
28 RESPONDEN 28 2 2 2 3 4 2 15 15 4 2 3 4 4 4 21
29 RESPONDEN 29 3 4 4 4 3 1 19 19 3 4 3 4 4 3 21
30 RESPONDEN 30 3 4 3 3 3 4 20 20 4 4 3 3 4 3 21
31 RESPONDEN 31 4 2 1 2 1 1 11 11 1 2 1 1 4 2 11
32 RESPONDEN 32 4 3 3 4 4 1 19 19 3 3 3 2 3 4 18
33 RESPONDEN 33 3 4 3 4 3 4 21 21 4 4 3 2 3 4 20
34 RESPONDEN 34 4 2 3 2 3 2 16 16 4 1 1 3 3 4 16
35 RESPONDEN 35 4 2 3 3 3 4 19 19 3 4 3 4 4 4 22
36 RESPONDEN 36 4 2 2 3 4 2 17 17 3 1 2 2 1 2 11
37 RESPONDEN 37 3 2 3 2 1 2 13 13 4 3 4 2 4 4 21
38 RESPONDEN 38 2 2 3 4 2 1 14 14 3 4 2 3 2 4 18

122 90 112 100 108 85 617 617 121 114 109 117 113 122 696

68 34.9
37.5

No Nama



Sikap mendukung sikap positif kesamaan
3 4 5

TOT 1 2 3 ∑ TOT 1 2 3 ∑ TOT 1 2 3 4 ∑ TOT JMLH
19 1 4 3 8 8 2 3 4 9 9 4 4 3 4 15 15 64
19 2 4 3 9 9 4 4 4 12 12 4 3 4 3 14 14 69
14 2 2 2 6 6 2 3 2 7 7 2 3 2 1 8 8 51
19 3 4 2 9 9 2 4 4 10 10 3 4 3 4 14 14 69
23 4 4 4 12 12 2 4 4 10 10 2 4 2 3 11 11 72
22 2 4 4 10 10 4 2 4 10 10 3 3 4 3 13 13 73
22 3 4 4 11 11 4 4 4 12 12 4 4 4 4 16 16 78
21 4 4 3 11 11 4 3 3 10 10 2 2 3 3 10 10 69
12 2 1 1 4 4 2 1 3 6 6 2 3 1 1 7 7 46
22 4 4 4 12 12 4 4 3 11 11 3 4 4 3 14 14 75
12 2 1 2 5 5 2 3 1 6 6 2 1 1 2 6 6 43
14 4 4 4 12 12 4 1 2 7 7 4 3 3 4 14 14 62

9 4 2 1 7 7 4 1 2 7 7 3 2 2 1 8 8 45
8 1 2 1 4 4 2 1 2 5 5 2 1 2 2 7 7 39

20 3 4 3 10 10 3 2 4 9 9 2 2 3 4 11 11 66
19 4 3 4 11 11 3 4 4 11 11 4 3 4 4 15 15 75
21 4 3 4 11 11 3 4 3 10 10 3 4 3 4 14 14 72
22 3 4 2 9 9 2 3 4 9 9 3 4 3 4 14 14 75
21 2 4 3 9 9 2 4 3 9 9 2 4 4 3 13 13 67
22 2 4 4 10 10 4 2 4 10 10 3 3 4 3 13 13 70
21 4 3 4 11 11 4 3 4 11 11 3 4 3 4 14 14 80
21 4 4 3 11 11 4 3 3 10 10 2 2 3 3 10 10 67
18 3 3 2 8 8 4 3 4 11 11 4 3 3 4 14 14 67
10 3 2 3 8 8 3 4 3 10 10 3 3 2 3 11 11 52
21 2 2 1 5 5 2 4 3 9 9 2 2 1 3 8 8 55
22 2 4 4 10 10 4 2 3 9 9 3 3 4 3 13 13 67
22 3 4 3 10 10 4 4 4 12 12 4 1 4 4 13 13 76
21 4 4 3 11 11 4 3 3 10 10 2 2 3 3 10 10 67
21 3 4 4 11 11 4 3 4 11 11 3 3 4 3 13 13 75
21 4 4 3 11 11 4 4 3 11 11 3 3 4 3 13 13 76
11 2 1 1 4 4 1 2 2 5 5 2 1 3 1 7 7 38
18 4 3 4 11 11 4 3 4 11 11 4 3 3 4 14 14 73
20 4 4 4 12 12 3 3 4 10 10 3 3 3 4 13 13 76
16 3 2 1 6 6 1 2 1 4 4 2 2 2 1 7 7 49
22 3 4 3 10 10 2 2 4 8 8 2 2 3 4 11 11 70
11 2 1 1 4 2 2 1 2 5 5 1 1 1 1 4 4 39
21 1 4 3 8 8 4 2 4 10 10 4 4 3 4 15 15 67
18 2 4 3 9 9 4 4 3 11 11 4 3 4 3 14 14 66

696 109 123 108 340 338 117 109 122 348 348 108 106 112 115 441 441 2440

74.6 76 72.5
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