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ABSTRAK 

Ahdiyat, Muhammad. 2013. “Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antarpribadi 

Melalui Layanan Konseling Kelompok Pada Siswa VII C SMP Negeri 3 Kendal 

Tahun Ajaran 2012-2013”.Skripsi. Jurusan BimbinganKonseling. Fakultas 

Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. 

Sugiyo, M.Si. Pembimbing II Dra. Ninik Setyowani, M.Pd 

 

Kata Kunci :Efektivitas Komunikasi Antarpribadi, Konseling Kelompok.  

Efetivitas komunikasi antarpribadi sangat penting karena berdampak kepada 

kehidupan sosial dan kesehatan mental siswa. Siswa kelas VII C megalami masalah 

dengan efektivitas komuikasi antarpribadi sehingga perlu dicari solusinya.Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui deskripsi efektivitas komunikasi siswa dan 

penigkatanya setelah mengikuti konseling kelompok. 

Jenis penelitian adalah eksperimen dengan desain penelitian pre experiment one 

group pretest-posttest design. Subyek penelitian ini, siswa kelas VII C masalah 

efektivitas komunikasi antarpribadi yang rendah sebanyak 10 siswa. Metode 

pengumpulan data menggunakan skala efektivitas komunikasi antarpribadi. Analisis 

data menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan uji wilcoxon.  

Hasilpre-tests skala motivasi menunjukkan bahwa terdapat10 siswa berada 

pada kriteria efektivitas komunikasi antarpribadi rendah. Setelah dilakukan konseling 

kelompok kemudian diadakan post test, Hasil pos tes menunjukkan bahwa setelah 

diberikan layanan konseling kelompok terdapat perubahan sekor efektivitas 

komunikasi antarpribadi siswa, kesepuluh siswa mengalami peningkatan sekor rata-

rata sebesar 19,9 .Hasil uji wilcoxon menunjukkan Thitungnilainya adalah 53,0. 

Sedangkan Ttabel untuk n = 10 dengan taraf kesalahan 5 % nilainya adalah1. 

SehinggaThitung53,0>T table1 atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak dan bahwa 

efektivitas komunikasi antarpribadi siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kendal dapat 

ditingkatkan melalui konseling kelompok. 

Simpulan dari penelitian ini adalah efektivitas komunikasi antarpribadi yang 

rendah dapat ditingkatkan melalui layanan konseling kelompok.Saran bagi konselor, 

hendaknya penelitian ini dapat menjadi referensi dalammengatasi masalah efektivitas 

komunikasi antarpribadi yang rendah pada siswa dan bagi siswa untuk lebih banyak 

memanfaatkan layanan konseling kelompok. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setiap hari kita tidak dapat terlepas dari aktivitas komunikasi. Hal ini 

dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa memerlukan orang lain 

dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Tidak terkecuali saat kita berada 

dalam dunia pendidikan. Kegiatan komunikasi memiliki peran yang  sangat penting 

dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, yaitu sebagai jembatan penghubung atau 

mediator dalam kegiatan pembelajaran dikelas. Selain itu komunikasi juga memiliki 

peran sebagai sarana  pemenuhan kebutuhan siswa dibidang sosial, pribadi, belajar, 

karier, keagamaan, dan keluarga. 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan komunikasi 

manusia mampu memenuhi kebutuhan yang bersifat fisik maupun yang bersifat 

kejiwaan. Istilah komunikasi berasal dari kata latin “communicare” yang berarti 

memberitahukan atau berpartisipasi (Sugiyo, 2005:1). Sedangkan Sutoyo (2006: 55) 

mengemukakan bahwa dari segi istilah “ komunikasi” yang dalam bahasa inggrisnya 

communication berasal dari kata communication yang bersumber dari kata communis 

yang berarti sama, sama disini maksudnya adalah “sama makna”. 

Tujuan utama dari komunikasi adalah pengiriman pesan-pesan dari seseorang 

dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang dangan efek dan umpan balik 
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yang langsung. Dalam kegiatan komunikasi terdapat istilah komunikasi dua arah atau 

komunikasi timbal balik. dimana dalam kegiatan komunikasi dua arah iini informasi 

yang disampaikan oleh komunikator dapat berubah menjadi sesuatu yang baru karena 

peran aktif komunikan sehingga terjadi consensus apabila sepaham dan sebaliknya 

akan menjadi konflik jika tidak sepaham.  

Salah satu kegiatan komunikasi dua arah ini adalah Efektivitas komunikasi 

antarpribadi atau komunikasi interpersonal yang dapat diartikan sebagai komunikasi 

yang dilakukan dengan orang lain, dan merupakan sebuah metode komunikasi yang 

sering digunakan manusia pada saat berkerja, bergaul dan bermasyarakat. Efektivitas 

komunikasi antarpribadi sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan interaksi secara tatap muka ataupun 

bermedia, dan biasanya feedback nya dapat diketahui secara langsung dan efeknya 

pun cepat diketahui. (Suranto, 2011:212). 

Hal yang membedakan jenis komunikasi antarpribadi dengan jenis 

komunikasi lainya adalah pola efektivitas komunikasi antarpribadi yang berbentuk 

intens dan lebih menitik beratkan kepada hubungan antar dua orang atau lebih, 

dimana komunikator menganggap kemunikan sebagai individu, bukan objek, serta 

prosesnya yang merupakan suatu pertemuan atau encounter diantara pribadi-pribadi. 

Efektivitas komunikasi antarpribadi merupakan hal yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama bagi siswa disekolah. Hal ini dikarenakan 

komunikasi dapat membantu perkembangan intelektual dan sosial siswa, membantu 

pembentukan jati diri siswa melalui komunikasi dengan guru, staf tata usaha, dan 
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kepala  sekolah, sebagai sarana memahami realitas disekeliling siswa, dan menguji 

kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang dimiliki tentang dunia sekitar, dan yang 

lebih utama adalah kesehatan mental sebagian ditentukan oleh kualitas komunikasi 

atau hubungan dengan orang lain, lebih-lebih dengan orang yang menjadi significnant 

figures disekolah. 

Suranto (2011:112) menyatakan bahwa efektivitas komunikasi antarpribadi 

bersifat positif apabila mengarah kepada suatu kerjasama dan bersifat negatif apabila 

mengarah kepada suatu pertentangan. Hendaknya komunikasi yang antar pribadi 

yang berkembang disekolah adalah efektivitas komunikasi antarpribadi yang positif 

yang mengarah kepada suatu kerjasama yang ditandai dengan munculnya sikap 

respek, empati, humble, dan meningkatnya hubungan antar pribadi antar individu 

yang terlibat dalam komunikasi antarpribadi, pengertian yang sama terhadap makna 

pesan, melaksanakan pesan secara sukarela, clarity, dan audibel. 

Komunikasi antarpribadi negatif yang terbentuk disekolah akan berdampak 

kepada kurang optimalnya potensi siswa dibidang akademik, sosial, dan pribadinya. 

Hal ini dikarenakan melalui efektivitas komunikasi antarpribadi kita dapat 

mengetahui seberapa dikenal diri oleh lingkungan dan hal ini dapat 

menghindarkannya dari penolakan oleh lingkungan, yang menunjukan bahwa 

individu tersebut normal , sehat secara mental dan bahagia. dalam hal ini menurut 

Sugiyo (2005:12) dapat diperoleh melalui dan meningkatkan kualitas efektivitas 

komunikasi antarpribadi agar kesehatan mental individu menjadi sehat. 
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Siswa Usia SMP kebanyakan termasuk dalam kategori usia remaja awal, dan 

merupakan masa yang penuh dengan pencarian jati diri. Masa ini menurut Ahmadi 

dan Sholeh (2005:121) terbagi menjadi dua masa , yaitu masa pra pubertas terjadi 

antara usia 12 – 14,0 tahun dan masa pubertas antara 14,0 – 18,0 tahun. Dalam hal ini 

siswa SMP rata-rata dikategorikan sebagai anak usia pra pubertas. Menurut  Ahmadi 

dan Sholeh (2005:122) tanda-tanda tertier dari masa ini antara lain biasanya 

diwujudkan dalam perubahan sikap dan perilaku, contoh adanya perubahan mimik 

saat berbicara, cara berpenampilan, bahasa yang diucapkan, aktingnya, dan lain-lain. 

Dalam usia ini individu berada pada posisi dimana lingkungan sosial sangat 

berperan dalam upaya membentuk sikap dan perilaku dari individu tersebut. Oleh 

karena itu efektivitas komunikasi antarpribadi yang berkualitas akan membantu 

individu berkembang kearah yang positif, dan sebaliknya komunikasi antarpribadi 

yang tidak berkualitas akan menghambat individu dalam upaya menemukan jati diri 

dan tidak menutup kemungkinan individu tersebut mengembangkan sikap yang 

negative sebagai dampak dari proses komunikasi yang kurang baik dengan 

lingkungan. Sehingga dia mencari lingkungan yang membuat dia nyaman dan 

diterima, tanpa memperdulikan apakah lingkungan itu produktif bagi perkembangan 

potensinya atau tidak. 

Efektivitas komunikasi antarpribadi yang baik dalam lingkungan sekolah 

siswa berperan besar dalam membantu optimalisasi potensi siswa, dan dapat 

digunakan sebagai sarana dalam membantu siswa mengatasi permasalahan yang 

muncul yang mengganggu kehidupan efektif sehari-harinya.  Efektivitas komunikasi 
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antarpribadi yang terjalin dengan baik antar komponen sekolah dapat menciptakan 

hubungan yang hangat, dan nyaman dalam keseharianya, serta dapat menciptakan 

suasana kekeluargaan antar anggota sekolah. 

Siwa kelas VII C SMP Negeri 3 Kendal banyak memiliki siswa mengalami 

masalah dalam efektivitas komunikasi antarpribadi.  Hal ini didasarkan pada hasil 

observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru dan siswa yang 

diperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas komunikasi antarpribadi siswa kelas VII C 

di SMP Negeri 3 Kendal memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: 

1. Sikap respect yang rendah, hal ini ditandai dengan seringnya siswa  

berbicara, padahal didepan mereka masih ada orang yang sedang 

menyampaikan sesuatu.  

2.  Empathy yang rendah, hal ini ditandai dengan masih seringnya 

menertawakan teman yang mengalami hal yang memalukan 

3. Audible, siswa masih kurang jelasnya siswa dalam menyampaikan maksud 

dan tujuan dari apa yang diucapkanya yang ditandai dengan sering terbata-

bata dalam berbicara. 

4.  Clarity yang masih rendah, dalam hal ini ditandai dengan seringnya siswa 

menggunakan istilah yang sulit dipahami dan sering menimbulkan multi 

tafsir dalam kegiatan komunikasi. 

5.  Humbel yang rendah, ditandai dengan masih rendahnya kemauan untuk 

mengakui kesalahan, dan cenderung menyalahkan orang lain, serta 
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keengganan minta maaf ketika melakukan kesalahan, terutama terhadap 

teman. 

6. Hubungan antar individu yang rendah, ditandai dengan kurangnya rasa akrab 

antar siswa, hal ini ditunjukan dengan masih terdapatnya siswa yang 

terkesan dianaktirikan dan kurang memiliki teman dalam kelas. 

7.  Melaksanakan pesan secara sukarela yang rendah, hal ini ditandai dengan 

seringnya siswa membantah perintah guru, terutama ketika diminta maju 

kedepan kelas.  

Dampak yang muncul dari kegiatan komunikasi antarpribadi seperti diatas 

antara lain rendahnya keterbukaan siswa terhadap guru mengenai permasalahan yang 

sedang dihadapinya, keengganan dalam melakukan interakasi komunikasi dalam 

kegiatan pembelajaran, munculnya sikap minder, dan sering terjadi konflik antar 

anggota sekolah. Yang dalam hal ini merupakan suatu ciri bahwa lingkkungan sosial 

tersebut mengalami tingkat efektivitas komunikasi antarpribadi yang rendah. Hal ini 

menurut pengakuan beberapa guru dan siswa sangat mengganggu dan perlu untuk 

dicari penyelesaianya. 

Dalam rangka membantu mengatasi setiap permasalahan yang dialami oleh 

siswa yang berkaitan dengan bidang sosial, belajar, pribadi, karier, keluarga dan 

agama, serta upaya membantu  optimalisasi kemampuan dan pontensi yang ada dalam 

diri siswa, di sekolah terdapat layanan bimbingan dan konseling. Tugas dan fungsi 

utama dari layanan ini adalah membantu siswa dalam menciptakan kehidupan efektif 

sehari-hari, yaitu kehidupan yang senantiasa produktif bagi pengembangan diri dan 
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optimalisasi potensi yang ada dalam diri siswa, mencegah dan memelihara kesehatan 

mentalnya dari ganguan yang dapat menciptakan kehidupan efektif sehari-harinya 

terganggu. Selain itu layanan bimbingan dan konseling juga memiliki fungsi sebagai 

sarana informasi dan pembelajaran bagi siswa. 

Bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

membantu para peserta didik dalam upaya mecapai optimalisasi potensi yang ada 

pada diri peserta didik dengan memanfaatkan berbagai layanan yang telah tersedia. 

Layanan konseling kelompok sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh sekelompok orang dengan mengaktifkan  dinamika kelompok untuk membahas 

berbagai hal yang berguna bagi pengembangan, pribadi dan/atau pemecahan masalah 

yang menjadi peserta kegiatan kelompok (Prayitno, 2004:1) 

Fungsi utama dari pelaksanaan layanan konseling kelompok adalah 

pengembangan dan pengentasan. Sedangkan tujuan umum dari konseling kelompok 

adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya komunikasi yang 

sering terganggu oleh perasaan , pikiran, perasaan, wawasan, dan sikap yang tidak 

objektif, sempit dan terkungkung serta tidak efektif.  Adapun secara khusus tujuan 

dari layanan konseling kelompok adalah terpecahkanya masalah yang dialami oleh 

anggota kelompok.  

Hal lain yang menarik bahwa dalam layanan konseling kelompok setiap 

individu yang menjadi anggota kelompok diberikan kesempatan berinteraksi 

antarpribadi yang khas, yang tidak mungkin terjadi pada layanan konseling 

individual.  Interaksi sosial yang intensif dan dinamis selama pelaksanaan layanan, 
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diharapkan tujuantujuan layanan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan individu 

anggota kelompok dapat tercapai secara mantap. Pada kegiatan konseling kelompok 

setiap individu mendapatkan kesempatan untuk menggali tiap masalah yang dialami 

anggota. Kelompok dapat juga dipakai untuk belajar mengekspresikan perasaan, 

menunjukan perhatian terhadap orang lain, dan berbagi pengalaman. 

Berdasarkan dengan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa dengan siswa 

mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok diharapkan siswa akan 

terkembangkan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap terarah kepada 

tingkah laku positif khususnya dalam bersosialisasi/komunikasi, dan terpecahkanya 

masalah individu yang bersangkutan dan diperoleh imbasan pemecahan masalah 

tersebut bagi individu-individu lain peserta layanan, terutama hal ini berkaitan dengan 

masalah efektivitas komunikasi antarpribadi disekolah yang rendah dapat 

ditingkatkan dengan pelaksanaan layanan konseling kelompok yang sesuai dengan 

pedoman pelaksanaan layanan BK disekolah. 

Hal ini didukung dengan hasil peneitian terdahulu mengenai pemanfaatan 

layanan konseling kelompok untuk meningkatkan efetivitas komunikasi antarpribadi. 

Diantaranya peelitin yang tercantum dalam jurnal ilmiah milik Eko Sujadi tahun 

2011, tentang Korelasi Antara Keaktifan Mengikuti Layanan Konseling Kelompok 

dengan Efektifitas Komunikasi Antarpribadi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 34 Pekanbaru yng diperoleh kesimpulan bahwa, semakin aktif siswa 
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mengikuti layanan konseling kelompok maka semakin efektif komunikasi 

antarpribadi siswa.   

Berdasarkan keterangan tersebut penulis berasumsi bahwa layanan konseling 

kelompok dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan 

efektivitas komunikasi antarpribadi siswa Sekolah Menengah Pertama.yang 

mayoritas siswanya berada pada usia prapubertas, dengan mencari akar permasalahan 

yang menjadi penyebab dari efektivitas efektivitas komunikasi antarpribadi yang 

rendah melalui layanan konseling kelompok. Dengan layanan konseling kelompok 

siswa akan berlatih mengungkapkan permasalahan yang dialami yang berkaitan 

dengan komunikasi antarpribadinya yang kurang berkualitas  dan berusaha 

memecahkannya secara bersama dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

Berdasarkan hal tersebut penulis berasumsi bahwa layanan konseling 

kelompok dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan 

efektivitas komunikasi antarpribadi pada siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kendal. 

Hal ini dikarenakan layanan konseling kelompok dapat berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitas hubungan sosial yang dipengaruhi oleh kualitas efektivitas 

komunikasi antarpribadi siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kendal. sehingga penulis 

tertarik untuk mengadakan Penelitian eksperiment tentang penggunaan layanan 

konseling kelompok guna memningkatkan komunikasi antarpersonal siswa tersebut 

dengan judul: MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KOMUNIKASI 

ANTARPRIBADI MELALUI LAYANAN KONSELING KELOMPOK PADA 

SISWA KELAS VII C SMP NEGERI 3 KENDAL TAHUN AJARAN 2012-2013 
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1.2. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya masalah yang ada dan untuk memungkinkan penelitian 

dapat mencapai tujuan, maka permasalahan akan dibatasai pada: 

1. Penelitian ini hanya ingin mengetahui deskripsi mengenai efektivitas 

komunikasi antarpribadi siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kendal. 

2. Peneliti ingin mengetahui adakah peningkatan efektivitas komunikasi 

antarpribadi siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kendal setelah dilakukan 

konseling kelompok. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi efektivitas komunikasi antarpribadi siswa kelas VII C 

SMP Negeri 3 Kendal tahun ajaran 2012-2013 sebelum dilakukan konseling 

kelompok? 

2. Apakah layanan konseling kelompok dapat meningkatkan efektivitas 

komunikasi antarpribadi siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kendal tahun ajaran 

2012-2013? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui : 
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1.  Mendeskripsikan komunikasi antarpribadi siswa kelas VII C SMP Negeri 3 

Kendal tahun ajaran 2012-2013 sebelum dilakukan konseling kelompok. 

2. Mengetahui apakah terdapat peningkatan efektivitas komunikasi antarpribadi 

siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kendal tahun ajaran 2012-2013 setelah 

mengikuti layanan konseling kelompok. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Untuk memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya bagi konselor dalam meningkatkan komunikasi 

antarpribadi  siswa, serta dapat memberi pengayaan teori, khususnya yang 

berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas komunikasi antarpribadi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Konselor 

  Konselor dapat menggunakan konseling kelompok sebagai alternatif 

layanan yang inovatif dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi 

antarpribadi siswa asuhnya. 

 

b. Bagi Siswa 

Bagi siswa yang memiliki efektivitas komunikasi antarpribadi rendah 

yang mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok  dapat ditingkatkan 
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efektivitas komunikasi antarpribadinya sehingga akan terpelihara kesehatan 

mentalnya dan mampu mengembangkan dirinya dengan belajar 

meningkatkan sikap respek, empati, humble, dan meningkatnya hubungan 

antarpribadi antar individu yang terlibat dalam komunikasi antarpribadi, 

melaksanakan pesan secara sukarela, clarity, dan audible, melalui kegiatan 

konseling kelompok. 

1.6. Penegasan Istilah 

 Sehubungan dengan judul penelitian yang peneliti pilih, perlu adanya 

penegasan istilah yang digunakan supaya tidak terjadi salah pemahaman mengartikan 

judul penelitian ini: 

1.6.1.  Efektivitas Komunikasi Antarpribadi 

Efektifitas komunikasi antarpribadi yang dibahas dalam penelitian ini 

mengacu pada  efektivitas komunikasi antarpribadi yang didefinisikan oleh Hardjana 

dalam Suranto dan the 5 inevitable of laws of effective communication atau lima 

hukum komunikasi efektif (ajimahendra.blogspot.com) bahwa komunikasi 

antarpribadi efektif jika memenuhi syarat antara lain, munculnya sikap Respect, 

Empathy, Audible, Clarity, Humbel, meningkatnya hubungan antar individu dan 

melaksanakan pesan secara sukarela. Hal ini relevan dengan prinsip komunikasi 

antarpribadi yakni sebagai upaya meraih perhatian, pengakuan, cinta kasih, maupun 

penghargaan terhadap diri dari lingkungan sosial.  
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Berdasarkan definisi efektivitas komunikasi antarpribadi yang dikemukakan 

hardjana dalam suranto serta the 5 inevitable of laws of effective communication atau 

lima hukum komunikasi efektif dapat diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi 

antarpribadi yang efektif komunikasi yang didalamnya munculnya sikap Respect, 

Empathy, Audible, Clarity, Humbel, meningkatnya hubungan antar individu dan 

melaksanakan pesan secara sukarela, 

1.6.2. Konseling Kelompok 

 Konseling kelompok adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling 

untuk mengatasi masalah pribadi dari setiap anggota kelompok dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok. (Prayitno, 2006:4) fungsi utama dari konseling 

kelompok ini adalah pengentasan masalah dari anggota kelompok.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab dua ini akan dibahas mengenai teori yang menjadi pustaka acuan 

dalam penyusunan skripsi.  

2.1. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian dengan metode ekperimen, yang dilakukan oleh sobirin 

tahun 2010 dengan judul meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi 

melalui layanan bimbingan kelompok siswa kelas VII SMP Negeri Watukumpul 

Pemalang tahun 2009/2010 dengan metode pengumpulan data melalui skala 

psikologi dan uji statistic wilcoxson menujukan peningkatan sebesar 14,33% 

dari semula yang kemampuan efektivitas komunikasi antarpribadi siswa rata-

rata 62,40% termasuk criteria sedang meningkat menjadi 76,73% yang termasuk 

criteria tinggi. Dari uji wilcoxon diketahui Zhitung sebesar -2,80 dan nilai z 

table sebesar 1,96 pada taraf signifikansi 5% dan N=10. 

Penelitian Eko Sujadi tahun 2011 yang tercantum dalam jurnal ilmiah 

tentang Korelasi antara Keaktifan Mengikuti Layanan Konseling Kelompok 

dengan Efektifitas Komunikasi Antarpribadi Siswa Kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru. Menyatakan bahwa salah satu upaya 

untuk meningkatkan efektifitas komunikasi antarpribadi dapat dilakukan dengan 

mengadakan kegiatan layanan konseling kelompok. Penelitian ini adalah 

penelitian korelasi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 34 
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Pekanbaru yang berjumlah 118 orang siswa dan objek penelitian ini adalah 

korelasi antara keaktifan mengikuti layanan konseling kelompok dengan 

efektifitas komunikasi antarpribadi siswa kelas VIII SMP Negeri 34 Pekanbaru. 

Sampel diambil sebesar 32% atau 38 orang siswa dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dan 

dokumenter. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif 

kuantitatif dan teknik analisis korelasi koefisien kontingensi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa keaktifan mengikuti layanan 

konseling kelompok siswa kelas VIII SMP Negeri 34 dalam kategori rendah 

sebesar 21.053%, sedang sebesar 76.316%, dan aktif sebesar 2.631%. Efektifitas 

komunikasi antarpribadi siswa kelas VIII SMP Negeri 34 Pekanbaru berada 

dalam kategori rendah sebesar 18.421%, sedang sebesar 76.316%, dan efektif 

sebesar 5.263%. Hasil penelitian dengan menggunakan teknik korelasi koefisien 

kontingensi diperoleh nilai hitung sebesar 0.757, pada taraf signifikan 5% = 

0.325, sedangkan pada taraf 1% = 0.418. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas keaktifan mengikuti layanan konseling kelompok siswa kelas VIII 

SMP Negeri 34 Pekanbaru berada dalam kategori sedang, mayoritas efektifitas 

komunikasi antarpribadi siswa kelas VIII SMP Negeri 34 Pekanbaru berada 

dalam kategori sedang, dan terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan 

mengikuti layanan konseling kelompok dengan efektifitas komunikasi 

antarpribadi siswa kelas VIII SMP Negeri 34 Pekanbaru. Dengan kata lain, 
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semakin aktif siswa mengikuti layanan konseling kelompok maka semakin 

efektif komunikasi antarpribadi siswa.  

 

2.2.  Efektivitas Komunikasi Antarpribadi 

2.2.1. Definisi Komunikasi Antarpribadi 

Dilihat dari segi istilah “ komunikasi” yang dalam bahasa inggrisnya 

communication berasal dari kata communication yang bersumber dari kata communis 

yang berarti sama, sama disini maksudnya adalah “sama makna”. Menurut  Sutoyo 

(2006: 55) bahwa seseorang dikatakan sedang berkomunikasi dengan orang lain, 

apabila keduanya selain mengerti bahasa yang digunakan, juga mengerti makna dari 

bahan yang menjadi topik dalam komunikasi. Sebab mengerti bahasa saja belum 

cukup, yang tak kalah penting mengerti makna yang terkandung dalam bahasa itu, 

agar terjadi komunikasi yang berlangsung baik dan komunikatip.jadi dalam 

komunikasi minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang 

terlibat komunikasi. 

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah hubungan 

antar manusia. (human relation) yang menunjuk kepada interaksi atau seperangkat 

keterampilan untuk berkomunikasi secara efektif. Baik secara verbal maupun non 

verbal dengan ciri langsung, kedekatan secara fisik, melibatkan nepercayaan, 

keterbukaan, keakraban, dan kehangatan dalam dalam kadar tertentu (Mapiare, 

2006:179). 
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Menurut Devito (1989) dalam Sugiyo (2005:3) mendefinisikan komunikasi 

antar pribadi sebagai bentuk pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima 

oleh orang lain atau sekelompok orang dangan efek dan umpan balik yang langsung.  

Supratiknya (1995:30) menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi sebagai 

setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non verbal yang ditanggapi 

oleh orang lain. selain itu Effendi (1989)  dalam Sugiyo (2005:3) menyatakan bahwa 

komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara komunikator dan komunikan. 

Komunikasi jenis ini diangggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, 

pendapat atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis dan berupa 

percakapan. Sementara dari situs Wikipedia komunikasi antarpribadi diartikan 

sebagai  

Interpersonal communication is usually defined by communication scholars in 

numerous ways, usually describing participants who are dependent upon one another 

and have a shared history. Communication channels, the take to distinct form: direct 

and indirect. (diambil pada 23 oktober 2011 dari http://en.wikipedia.org).  

Yang artinya bahwakomunikasi antar pribadi biasanya diartikan oleh para ahli 

komunikasi dengan berbagai cara, biasanya menggambarkan peserta yang tergantung 

pada satu sama lain dan memiliki kepentingan bersama. Saluran komunikasi atau 

media yang membawa pesan dari pengirim ke penerima pesan, mengambil dua 

bentuk yang berbeda langsung dan tidak langsung. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan komunikasi antar pribadi adalah suatu kegiatan pengiriman pesan dari 

komunikator kepada komunikan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

http://en.wikipedia.org/
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1. Berupa seperangkat keterampilan untuk berkomunikasi secara efektif, 

langsung, kedekatan secara fisik, melibatkan kepercayaan, keterbukaan, 

keakraban, dan kehangatan dalam dalam kadar tertentu. 

2. Terdapat efek dan umpan balik yang langsung. 

3. Dilakukan dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang 

karena sifatnya yang dialogis dan berupa percakapan. 

2.2.2. Ciri-ciri Komunikasi Antarpribadi 

Supratiknya (1995:30) dalam mendeskripsikan ciri komunikasi antarpribadi 

menyatakan bahwa, terdapat 5 ciri komunikasi antarpribadi yaitu: keterbukaan 

atau openes, empati, dukungan, rasa positif (positiveness), dan kesamaan 

(equality). 

1. keterbukaan  atau openes adalah suatu sikap dimana tidak ada perasaan 

tertekan ketika melakukan kegiatan komunikasi yang ditandai dengan 

kesediaan untuk jujur dalam menyampaikan apa yang sedanng dirasakan 

dan sedang dipikirkan. 

2. Empati, adalah suatu sikap ikut merasakan apa yang dirasakan oleh lawan 

bicara, yang ditandai dengan kesediaan mendengarkan dengan sepenuh 

hati, merespon secara tepat setiap perilaku yang muncul dalam kegiatan 

komunikasi. 
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3. Dukungan yaitu suatu sikap memberikan respon balikan terhadap apa 

yang dikemukakan dalam kegiatan komunikasi, sehingga dalam kegiatan 

komunikasi terjadi pola dua arah. 

4. Rasa positif, adalah suatu perasaaan memandang orang lain dalam 

kegiatan komunikasi sebagai manusia. Hal ini ditandai dengan sikap tidak 

mudah men judge dalam setiap kegiatan interaksi dalam komunikasi. 

5. Kesamaan, adalah suatu kondisi dimana dalam kegiatan komunikasi 

terjadi posisi yang sama antara komunikan dankomunikator, tidak terjadi 

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

dua arah. 

 Sementara Sugiyo (2005:5) menyebutkan bahwa dalam komunikasi 

antarpribadi terdapat sepuluh ciri utama, antara lain: 

1. Keterbukaan, yaitu adanya kesediaan antara dua belah pihak untuk membuka 

diri dan mereaksi kepada orang lain, merasakan pikiran dan perasaan orang 

lain. 

2. Adanya empati dari komunikator, yaitu suatu penghayatan terhadap perasaan 

orang lain atau turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. 

3. Adanya dukungan dan partisipasi,  yang menurut devito dalam sugiyo 

(2005:6)  bahwa keterbukaan dan empati tidak dapat bertahan lama tanpa 

adanya sikap saling mendukung dalam kegiatan komunikasi. 
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4. Rasa positif, yaitu kecenderungan bertindak kepada komunikator denagn 

memberikan penilaian positif terhadap komunikan.  

5. Kesamaan, kesamaan menunjukan kesetaraan antara komunikator dan 

komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi, kesetaraan ini merupakan ciri 

yang penting dalam keberlangsungan dan bahkan keberhasilan komunikasi 

antarpribadi. 

6. Arus pesan yang cenderung dua arah, yaitu adanya hubungan antara 

komunikator dan komunikan saling member dan menerima informasi. 

7. Tatap muka, yaitu suatu komunikasi yang berlangsung secara langsung dan 

adanya ikatan psikologis serta saling mempengaruhi secara intens. 

8. Tingkat umpan balik yang tinggi,  adalah bahwa apa yang disampaikan dalam 

komunikasi sudah sampai kepada penerima, yang ditandai dengan 

ketergantungan interaktif. 

9. Interaksi minimal dua orang, yaitu bahwa dalam komunikasi antarpribadi 

sekurang-kurangnya melibatkan dua orang. 

10. Adanya akibat yang disengaja maupun yang tidak disengaja, direncanakan 

atau tidak direncanakan. Yaitu suatu akibat yang ditimbulkan dari 

komunikasi antarpribadi sebagai akibat dari seberapa banyak informasi yang 
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diperoleh komunikan dan komunikator yang berdampak pada hubungan 

dalam kegiatan komunikasi. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi 

antarpribadi memiliki empat ciri umum yang harus dimiliki sebuah komunikasi 

agar dapat dikatakan sebagai komunikasi antarpribadi, yaitu keterbukaan atau 

openes, empati, dukungan, rasa positif (positiveness), dan kesamaan (equality). 

2. 2.3. Tujuan Komunikasi Antarpribadi 

Setiap kegiatan manusia memiliki tujuan, tak terkecuali komunikasi 

antarpribadi. Menurut Supratiknya (1995:30)  komunikasi interpersonal 

memiliki lima tujuan utama dalam pelaksanaanya, yang meliputi: 

1. Belajar maksudnya dengan komunikasi individu dapat mengetahui dunia 

luar, luas wawasanya. 

2. Berhubungan menjalin relasi dengan individu lain dan optimalisasi dalam 

menilai diri dan individu lain secara positif 

3. Memepengaruhi mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang 

dikemukakan komunikator berpartisipasi dalam kegiatan bersama. 

4. Bermain. Mencapai tujuan kesenangan dan mencapai kesejahteraan bersama. 

5. Membantu membantu orang lain yang memiliki masalah. 

Sementara Sugiyo (2005:11) menyatakan bahwa dalam komunikasi antar 

pribadi terdapat Sembilan tujuan, antara lain: 

1. Menemukan diri sendiri 

2. Menemukan dunia luar 

3. Membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna 

4. Mengubah sikap dan perilaku sendri dan orang lain 

5. Barmain dan hiburan 

6. Belajar 
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7. Mempengaruhi orang lain 

8. Merubah pendapat orang lain 

9. Membantu orang lain 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi 

antarpribadi memiliki tujuan yang sangat banyak.  Akan tetapi secara garis besar 

komunikasi antarpribadi dilakukan dengan tujuan dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan sosiopsikologismanusia,   

Berdasarkan hal itu dapat mengatakan bahwa kita terlihat komunikasi 

interpersonal.berdasarkan hal itu kita dapat mengatakan bahwa kita terlihat 

komunikasi interpersonal untuk mendapatkan kesenagan, untuk membantu, dan 

mengubah tingkah laku seseorang. Kedua, tujuan ini boleh dipandang sebagai 

hasil atau efek umum dari komunikasi interpersonal yang berasal dari pertemuan 

interpersonal.diantaranya belajar, mempengaruhi, mengubah sikap, bermain , 

dan menemukan diri dan dunia luar, serta membentuk dan memelihara 

hubungan. 

2.2.4. Komunikasi Antarpribadi Yang Efektif 

Hardjana dalam Suranto (2011:77)  komunikasi interpersonal dikatakan 

efektif apabila pesan yang diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh 

pengirim pesan, pesan ditindak lanjuti dengan sebuah perbuatan secara sukarela oleh 

penerima pesan, dapat meningkatkan kualitas hubungan antarpribadi dan tidak ada 

hambatan untuk hal itu. Berdasarkan definisi tersebut maka Suranto (2001:77-78) 

menyimpulkan bahwa komunikasi dikatakan efektif apabila memenuhi tiga 
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persyaratan utama, yaitu: (1) pesan yang diterima komunikan dan dimaksud oleh 

komunikator sama. (2) ditindaklanjuti dengan perbuatan sukarela, (3) meningkatkan 

kualitas hubungan antarpribadi. 

2.2.4.1.  Pengertian yang sama terhadap makna pesan 

  Menurut Suranto (2011:78) Salah  satu indikator komunikasi dikatakan 

efektif , adalah apabila makna pesan yang dikirimkan oleh komunkator sama dengan 

pesan yang diterima oleh komunikan Kegiatan komunikasi sering terjadi mis 

komunikasi yang disebabkan oleh pesan yang diterima oleh komunikan tidak 

dipahami sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh komunikator, yang disebabkan 

oleh banyak hal. Komunikasi antarpribadi yang baik adalah komunikasi yang bebas 

dari mis komunikasi, mis persepsi dan peningkatan hubungan antarpribadi dari 

pelaku komunikasi antar pribadi tersebut. 

2.2.4.2.Melaksanakan pesan secara sukarela 

 Indikator komunikasi antar pribadi yang efektif berikutnya adalah komunikas 

menindak lanjuti pesan yang disampaikan secara sukarela.Hal ini menunjukan bahwa 

dalam kegiatan komunikasi antara komunikator dan komunikan berpeluang memiliki 

peluang untuk memperoleh keuntungan. Komunikasi bentuk ini dicirikan oleh adanya 

posisinya yang setara (tidak superior-inferior) yang menekankan kepada 

penngungkapan apa yang ada dalam pikiran secara sukarela, jujur, jelas dan tanpa 

merasa takut. 

 



24 

 

 

 

2.2.4.3. MeningkatkanKualitas Hubungan Antarpribadi 

 Komunikasi antarpribadi yang baik ditandai dengan munculnya hubungan 

yang positif antara komunikator dengan komunikan.Menurut Suranto(2011:79) hal 

ini disebabkan pihak-pihak yang saling berkomunikasi merasakan manfaat dari 

komunikasi itu, sehingga merasa perlu untuk memelihara hubungan antarpribadi.Hal 

positif inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara komunikasi antarpribadi 

dengan jenis komunikasi yang lainya. 

 Efektifitas komunikasi antarpribadi jika dijelaskan dari prespektif the 5 

inevitable of laws of effective communication atau lima hukum komunikasi efekttif 

(ajimahendra.blogspot.com) meliputu lima aspek yang disingkat REACH yang 

meliputi Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble. Hal ini relevan dengan 

prinsip komunikasi antarpribadi yakni sebagai upaya meraih perhatian, pengakuan, 

cinta kasih, maupun penghargaan terhadap diri dari lingkungan sosial. 

2.2.4.1.1. Respect 

 Respect adalah suatu sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran 

pesan yang kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai adalah kunci dari 

perilaku ini, dimana pada prinsipnya setiap diri manusia ingin dihargai dan dihormati. 

Jika kita ingin melakukan kritik atau menyatakan ketidaksependapatan kita terhadap 

seseorang, lakukanlah dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan 

seseorang. Komunikasi antarpribadi yang baik ditandai dengan munculnya respect 

dalam kegiatan komunikasi, yang menyebabkan kegiatan komunikasi menjadi 
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nyaman dan antara komunikator dan komunikan seakan-akan tidak terdapat jarak 

antar keduanya. 

2.2.4.1.2. Empathy 

 Empathy adalah kemampuan menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi 

yang dihadapi orang lain (Suranto,2011:81). Rasa simpati ini muncul sebagai salah 

satu indicator dalam komunikasi antar pribadi yang baik. Rasa empathy akan 

membantu kita untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang mudah 

diterima oleh komunikan. Sehingga komunikan merasa dihargai dan diterima sebagai 

seorang individu bukan sebagai objek. 

2.2.4.1.3. Audible 

 Makna audible antara lain dapat dimengerti atau dimengerti dengan baik. 

Komunikasi antar pribadi yang baik adalah komunikasi yang dapat didengarkan dan 

dipahami apa maksud dan tujuan dari penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikan, tanpa meninggalkan sisi humanis dari komunkan. Artinya bahwa dalam 

komunikasi ini sangat penting ketika menyampaikan suatu pesan tidak hanya dapat 

didengarkan dan dipahami oleh komunikan saja, akan tetapi juga harus diperhatikan 

cara penyampaianya, meliputi pemilihan kata, intonasi dan kenyaringan suara, 

sehingga pesan dapat ditangkap dengan sempurna oleh komunikan. 

2.2.4.1.4. Clarity 

 Clarity dapat diartikan sebagai kejelasan dari suatu pesan.Yang artinya bahwa 

pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak menimbulkan multi interpretasi atau 

berbagai tafsir yang beralainan.Kamunikasi antar pribadi yang baik adalah 



26 

 

 

 

komunikasi yang menimbulkan kejelasan maksud dan tujuan penyampaian pesan 

dengan memperhatikan aspek psikologis komunikan.Clarity dapat pula diartikan 

sebagai keterbukaan, yang mana komunikasi antar pribadi yang baik memiliki tingkat 

keterbukaan yang tinggi, terdapat keakraban dan tidak ada jarak antara komukator 

dan komunikan. 

2.2.4.1.5. Humble 

 Humble dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap rendah hati. Sikap 

rendah hati pada intinya antara lain: sikap melayani, sikap menghargai, mau 

mendengar dan menerima kritik, tidak sombong dan memandang rendah orang lain, 

berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut dan penuh  pengendalian 

diri, serta menggunakan kepentingan yang lebih besar (ajimahendra.blogspot.com). 

Dalam kajian mengenai efektivitas komunikasi interpersonal devito 

mengungkapkan bahwa: 

Efektivitas Komunikasi Interpersonal dimulai dengan lima kualitas umum 

yang dipertimbangkan yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), 

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

kesetaraan (equality). ( Devito, 1997: 259-264 ). 

2.2.1.1.1.1. Keterbukaan (Openness) 

Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi 

interpersonal.Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada 

orang yang diajaknya berinteraksi.Ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan 

segera membukakan semua riwayat hidupnya.memang ini mungkin menarik, tapi 

biasanya tidak membantu komunikasi.Sebaliknya, harus ada kesediaan untuk 
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membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan 

pengungkapan diri ini patut. 

Aspek keterbukaan yang kedua mengacu kepada kesediaan komunikator 

untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang.Orang yang diam, tidak 

kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan peserta percakapan yang 

menjemukan. Kita ingin orang bereaksi secara terbuka terhadap apa yang kita 

ucapkan. Dan kita berhak mengharapkan hal ini.Tidak ada yang lebih buruk daripada 

ketidak acuhan, bahkan ketidaksependapatan jauh lebih menyenangkan. 

Kita memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan 

terhadap orang lain. Aspek ketiga menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran 

(Bochner dan Kelly, 1974).Terbuka dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa 

perasaan dan pikiran yang anda lontarkan adalah memang milik anda dan anda 

bertanggungjawab atasnya.Cara terbaik untuk menyatakan tanggung jawab ini adalah 

dengan pesan yang menggunakan kata Saya (kata ganti orang pertama tunggal). 

2.2.4.1.1.2. Empati (empathy) 

Henry Backrack (1976) mendefinisikan empati sebagai ”kemampuan 

seseorang untuk „mengetahui‟ apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat 

tertentu, dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu.” 

Bersimpati, di pihak lain adalah merasakan bagi orang lain atau merasa ikut bersedih. 

Sedangkan berempati adalah merasakan sesuatu seperti orang yang mengalaminya, 
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berada di kapal yang sama dan merasakan perasaan yang sama dengan cara yang 

sama. 

Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, 

perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa 

mendatang. Kita dapat mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun non 

verbal. Secara nonverbal, kita dapat mengkomunikasikan empati dengan 

memperlihatkan (1) keterlibatan aktif dengan orang itu melalui ekspresi wajah dan 

gerak-gerik yang sesuai; (2) konsentrasi terpusat meliputi kontak mata, postur tubuh 

yang penuh perhatian, dan kedekatan fisik; serta (3) sentuhan atau belaian yang 

sepantasnya. 

2.2.4.1.1.3. Sikap mendukung (supportiveness) 

Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap 

mendukung (supportiveness).Suatu konsep yang perumusannya dilakukan 

berdasarkan karya Jack Gibb.Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat 

berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung.Kita memperlihatkan sikap 

mendukung dengan bersikap (1) deskriptif, bukan evaluatif, (2) spontan, bukan 

strategic, dan (3) provisional, bukan sangat yakin. 

2.2.4.1.1.4. Sikap positif (positiveness) 

Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi 

interpersonal dengan sedikitnya dua cara: (1) menyatakan sikap positif dan 



29 

 

 

 

(2) secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. 

Sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek dari komunikasi 

interpersonal.Pertama, komunikasi interpersonal terbina jika seseorang 

memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri.  Kedua,  perasaan positif 

untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang 

efektif.  

2.2.4.1.1.5. Kesetaraan (Equality) 

Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan.Salah seorang 

mungkin lebih pandai. Lebih kaya, lebih tampan atau cantik, atau lebih atletis 

daripada yang lain. Tidak pernah ada dua orang yang benar-benar setara dalam segala 

hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila 

suasananya setara. Artinya,, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua 

pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai 

sesuatu yang penting untuk disumbangkan. 

 Dalam suatu hubungan interpersonal yang ditandai oleh 

kesetaraan,ketidak-sependapatan dan konflik lebih dillihat sebagai upaya 

untuk memahami perbedaan yang pasti ada daripada sebagai kesempatan 

untuk menjatuhkan pihak lain.kesetaraan tidak mengharuskan kita menerima 

dan menyetujui begitu saja semua perilaku verbal dan nonverbal pihak lain. 

Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain, atau menurut istilah Carl 
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Rogers, kesetaraan meminta kita untuk memberikan ”penghargaan positif tak 

bersyarat” kepada orang lain. 

 Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi 

antarpribadi yang efektif, komunikasi antarpribadi memiliki ciri-ciri adanya sikap 

Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humbel, meningkatnya hubungan antar individu 

dan kesediaan melaksanakan pesan secara sukarela, 

 

2.2.5 Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Dalam Efektivitas 

Komunikasi Interpersonal 

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

komunikasi.Menurut wulansari bahwa  

Keberhasilan komunikasi, ditentukan oleh faktor-faktor yang diklasifikasikan ke 

dalam dua kategori, yaitu yang berpusat pada personal (person-centered prespective) 

dan yang berpusat pada situasi (situation – centered perspektive) .Faktor yang 

berpusat pada personal, misalnya kecakapan berkomunikasi yang dimiliki oleh 

seseorang, sedangkan yang berpusat pada situasi misalnya karakteristik sosial budaya 

masyarakat sekitar.(http://rwulansari49.blogspot.com//) 

2.2.5.1.Faktor Personal 

Faktor personal timbul dari dalam diri individu. Bahwa dalam menanggapi 

proses komunikasi antarpribadi, akan dipenngaruhi beerbagai keadaan yang ada pada 

diri individu. Secara garis besar faktor personal dibedakan ke dalam dua kategori, 

yaitu faktor biologis dan psikologis. 

 

http://rwulansari49.blogspot.com/
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2.2.5.1.1.Faktor Biologis 

Kondisi biologis seseorang akan berpengaruh terhadapkemampuan seseorang 

dalam mencerna informasi yang disampaikan. kondisi biologis yang memadai seperti  

kesehatan yang baik, konsentrasi yang bagus, dan sebagainya akan mempengaruhi 

keberhasilan komunikasi. Penerapan konsep ini, apabila kita ingin berkomunikasi 

dengan mengusung tujuan yang penting, maka sebaiknya memepertimbangkan 

koondisi biologis baik pada diri kita maupun pihak yang akan kita ajak 

berkomunikasi. 

2.2.5.1.2. Faktor Psikologis 

Manusia adalah makhluk yang mempunyai daya psikologis : pengetahuan, 

kehendak, sikap, dan sebagainya. Kita dapat mengklarifikasikan kedalam tiga 

komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif adalah 

aspek intelektual,yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Ketika terlibat 

dalam proses komunikasi interpersonal, maka komponen kognitif ini memiliki peran 

yang penting dalam memaknai pesan dan symbol.Artinya, maka symbol itu selalu 

terkait dengan apa yang diketahuinya, dan perlu diketahui bahwa permaknaan 

seseorang terhadap suatu informasi dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjuk 

adanya pengetahuan yang dimilikinya.  

Komponen kognitif merupakan aspek emosional, seperti sikap simpati, ragu – ragu, 

setuju, curiga, benci, dan sebagainya.Komponen afektif inijuga mempunyai pengaruh 

dalam komunikasi interpersonal.misalnya dengan orang yang kita senangi, kita selalu 

mempercayai ucapanya.Terhadap orang yang kita benci, kita selalu berseberangan 

dengan ide – idenya.Komponen afektif terdiri dari (1) motif sosiogenetif, (2) sikap, 

dan (3) emosi. (http://rwulansari49.blogspot.com) 

http://rwulansari49.blogspot.com/
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2.2.5.1.2.1.Motif sosiogenetif 

Motif sosiogenetif sering juga disebut dengan motif sekunder sebagai lawan 

motif primer (motif biologis).Motif sosiogenetif ini sangat besar perananya dalam 

membentuk perilaku komunikasi.Berbagai klarifikasi motif sosiogenetif menurut 

berbagai ahli. 

W. I. Thomas dan Florian Znaniekcki : 

a)Keinginan memperoleh pengalaman baru 

b)Keinginan untuk mendapatkan respon 

c)Keinginan akan pengakuan 

d)Keinginan akan rasa aman 

David McCleiland 

a)Kebutuhan berprestasi (need for achieveiment) 

b)Kebutuhan akan kasih saying (need for afflliation) 

c)Kebutuhan berkuasa(need for power) 

(http://rwulansari49.blogspot.com) 
 

Ketika seseorang berkomunikasi, maka disadari atau tidak akan mengukur 

apakah aktivitas komunikasi yang ia jalankan sesuai dengan motif sosiogenetifnya. 

Misalnya motif sosiogenetis yang diperjuangkan oleh sesorang adalah ingin 

memperoleh pengalaman baru. Apabila kepadanya ditawari aktivitas komunikasi 

yang tidak memberikan pengalaman baru kepadanya, mungkin ia akan bersifat pasif, 

tidak merespon ajakan komunikasi tersebut. Sebaliknya apabila kepadanya 

ditawarkan aktivitas komunikasi dan ia menganggap bahwa dari aktivitas tersebut 

akan ada pengalaman baru yang ia peroleh, maka ia berusaha untuk terlibat 

didalamnya. 

 

 

http://rwulansari49.blogspot.com/
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2.2.5.1.2.2.Sikap 

Sikap adalah perasaan seseorang tentang objek, aktivitas, peristiwa dan orang 

lain. Perasaan ini menjadi konsep yang mempresentasikan suka atau tidak suka.Sikap 

bersifat positif, negatif, atau netral.Sikap dapat mendorong seseorang menjadi 

ambivalen terhadap objek, yang berarti individu tersebut terus menerus mengalami 

keragu – raguan berpendirian positif dan negative terhadap peristiwa 

tertentu.Terdapat pengaruh sikap terhadap perilaku komunikasi interpersonal dan 

sering kali bersifat irasional. 

2.2.5.1.2.3.Emosi 

Emosi menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala – 

gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis. Bila orang yang anda cintai 

melecehkan anda, anda akan berekasi secara emosional, karena itu dilakukan secara 

sadar. Jantung anda kan berdetak lebih cepat, kulit memberikan respon dengan 

mengeluarkan keringat, dan napas terengah – engah ( proses fisiollogis). Anda 

mungkin membalah cemoohan itu dengan kata – kata keras. 

2.2.5.2. Faktor Situasi 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah faktor 

situasional. Menurut pendekatan ini, perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan 

atau situasi. Faktor-faktor situasional ini dapat berupa: 

a. faktor ekologis, misal kondisi alam atau iklim  

b. faktor rancangan dan arsitektural, misal penataan ruang  

c. faktor temporal, misal keadaan emosi  

d. suasana perilaku, misal cara berpakaian dan cara berbicara  
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e. teknologi  

f. faktor sosial, mencakup sistem peran, struktur sosial dan karakteristik sosial 

individu  

g. lingkungan psikososial yaitu persepsi seseorang terhadap lingkungannya  

h. stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. 

(http://wulansari49.blogspot.com) 

 

Sedangkan menurut Suranto (2011:213) dalam komunikasi interpersonal 

terdapat  beberapa faktor yang sangat menentukan keberhasilan komunikasi 

interpersonal apabila dipandang dari sudut komunikator, komunikan, dan pesan, 

antara lain: 

2.2.5.2.1. Faktor Keberhasilan Dilihat Dari Sudut Komunikator 

 Suranto (2011:213) menyatakan bahwa komunikasi antarpribadi dapat dilihat 

keberhasilan nya, jika dipandang dari sudut komunikan antara lain meliputi: 

1. Kredibilitas: ialah kewibawaan seorang komunikator di hadapan komunikan. 

Pesan yag disampaikan oleh seorang komunikator yang kredibitilitasnya tinggi 

akan lebih banyak memberi pengaruh terhadap penerima pesan. 

2. Daya tarik: ialah daya tarik fisik maupun non fisik. Adanya daya tarik ini akan 

mengudang simpati penerima pesan komunikasi. Pada akhirnya penerima pesan 

akan dengan mudah menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

3. Kemampuan intelektual: ialah tingkat kecakapan, kecerdasan dan keahlian 

seorang komunikator. Kemampuan intelektual itu diperlukan seorang 

komunikator, terutama dalam hal menganalisis suatu kondisi sehingga bisa 

mewujdukan cara komunikasi yang sesuai. 

http://wulansari49.blogspot.com/
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4. Integritas atau keterpaduan sikap dan perilaku dalam aktivitas sehari-hari. 

Komunikator yang memiliki keterpaduan, kesesuaian antara ucapan dan 

tindakannya akan lebih disegani oleh komunikan. 

5. Ketepercayaan: kalau komunikator dipercaya oleh komunikan maka akan leibh 

udah menyampaikan pesan dan mempengaruhi sikap orang lain. 

6. Kepekaan sosial, yaitu suatu kemampuan komunikator untuk memahami situasi 

di lingkungan hidupnya. Apabila situasi lingkungan sedang sibuk, maka 

komunikator perlu mencari waktu lain yang lebih tepat untuk menyampaikan 

suatu informasi kepada orang lain. 

7. Kematangan tingkat emosional, ialah kemampuan komunikator untuk 

mengendalikan emosinya, sehingga tetap dapat melaksanakan komunikasi dalam 

suasana yang menyenangkan di kedua belah pihak. 

8. Berorientasi kepada kondisi psikologis komunikan, artinya seorang komunikator 

perlu memahami kondisi psikologis orang yang diajak bicara. Diharapkan 

komunikator dapat memilih saat yang paling tepat untuk menyampaikan suatu 

pesan kepada komunikan. 

9. Komunikator harus bersikap supel, ramah dan tegas. 

2.2.5.2.2.Faktor Keberhasilan Dilihat Dari Sudut Komunikan 

 Faktor keberhasilan komunikasi antarpribadi, jika dilihat dari sudut 

komunikan, antara lain meliputi: 

1. Komunikan yang cakap akan mudah menerima dan mencerna materi yang 

diberikan oleh komunikator. 
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2. Komunikan yang mempunyai pengetahuan yang luas akan cepat menrima 

informasi yang diberikan komunikator. 

3. Komunikan harus bersikap ramah, supel dan pandai bergaul agar tercipta proses 

komunikasi yang lancar. 

4. Komunikan harus memahami dengan siapa ia berbicara. 

5. Komunikan bersikap bersahabat dengan komunikator. (Suranto, 2011:213) 

 

 
 

c. Faktor Keberhasilan Dilihat Dari Sudut Pesan 

 Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang pesan itu sendiri, antara lain 

meliputi: 

1. Pesan komunikasi interpersonal perlu dirancang dan disampaikan sedemikian 

rupa sehingga dapat menumbuhkan perhatian komunikan. 

2. Lambang-lambang yang dipergunakan harus benar-benar dapat dipahami oleh 

kedua belah pihak, yaitu komunikator dan komunikan. 

3. Pesan-pesan tersebut disampaikan secara jelas dan sesuai dengan kondisi maupun 

situasi setempat. 

4. Tidak menimbulkan multi interprestasi atau penafsiran yang berlainan. 

5. Sediakan informasi yang praktis, berguna, dan membantu komunikan melakukan 

tindakan yang diinginkan. 

6. Berikan fakta, bukan kesan dengan cara menyampaikan kalimat konkret, detail, 

dan spesifik disertai bukti untuk mendukung opini. 

7. Tawarkan rekomendasi dengan cara mengemukakan langkah-langkah yang 

disarankan untuk membantu komunikan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
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Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam terdapat faktor yang 

berpengaruh terhadap Keberhasilan komunikasi interpersonal. Diantaranya faktor 

personal dan inter personal. Faktor personal, atau faktor dari dalam diri individu 

pelaku komunikasi yang meliputi komunikan dan komunikator.dapat dilihat dari 

faktor biologis dan psikologis,sedangkan factor inter personal yang erat kaitannya 

dengan kemampuan memahami situasi lingkungan sosialyang lebih menekankan 

keberhasilan dilihat dari sudut pesan. Yaitu kemampuan menuyusun dan 

menyampaikan pesan agar mudah diterima dan penerima pesan pun merasa nyaman 

ketika diajak berkomunikasi dan mau melaksanakan pesan yang komunikator 

sampaikan secara sukarela. 

2.3. Konseling Kelompok 

2.3.1. Definisi Konseling Kelompok 

 Konseling kelompok merupakan salah satu kegiatan layanan dalam bimbingan 

dan konseling disekolah.Dalam mendefinisikan konseling kelompok para ahli 

memiliki pendapat yang berbeda-beda. 

Layanan bimbingan kelompok dan dan konseling kelompok dapat di ibaratkan 

sebagai “anak kembar”  yang lebih banyak persamaan dari pada perbedaanya. 

Persamaan terletak pada semua unsur pokonya, dan perbedaanya terletak kepada 

muatan materi yang didukungnya (Prayitno, 1995:69). 

 

Bimbingan dan konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua 

peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, 

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

kesemuannya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk 

semua peserta. (Prayitno, 2004:3). 
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Sementara Amti (2004:311) menuturkan bahwa “layanan konseling kelompok 

secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai layanan konseling  perorangan yang 

dilaksanakan dalam suasana kelompok”. Disana ada konselor dan ada klien, yaitu 

anggota kelompok (yang jumlahnya paling kurang dua orang).Disana terjadi 

hubungan konseling yang diusahakan seperti konseling perorangan yaitu permisif, 

terbuka dan penuh keakraban.Sedangkan konseling sendiri diartikan sebagai 

pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan 

klien.Dalam hubunngan tersebut masalah klien dicermati dan diupayakan 

pengentasanya, dan sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien sendiri. 

Sedangkan Wibowo mengutip pernyataan Olsen mengenai pengertian 

konseling kelompok, menyatakan bahwa: 

Konseling kelompok merupakan pengalaman terapeutik bagi orang yang tidak 

memiliki masalah-masalah emosional yang serius. Sementara Gazda menyatakan 

bahwa konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis yang 

terpusat pada pemikiran dan  perilaku yang sadar, dan melibatkan fungsi-fungsi terapi 

seperti sifat permisif, berorientasi pada kenyataan, katarsis, saling mempercayai, 

saling memperlakukan dengan mesra. Saling pengertian saling menerimadan saling 

mendukung (Wibowo ,2005:19). 

  

Menurut Sukardi  (2000:49)  layanan konseling kelompok dapat diartikan 

sebagai layanan dalam bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik 

memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami 

melalui dinamika kelompok. Sedangkan dinamika kelompok itu sendiri merupakan 

suasana yang hidup yang berdenyut, yang bergerak, berkembang yang ditandai 

dengan adanya interaksi antar anggota dalam kelompok. 
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 Nurihsan (2003:32-33) dalam mendefinisikan konseling kelompok 

memberikan pandangan bahwa konseling kelompok dapat diartikan sebagai sebuah 

bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan 

penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan individu, dalam arti memberikan kesempatan, dorongan pengarahan 

kepada individu yang bersangkutan untuk berubah sikap dan perilakunya agar selaras 

dengan llingkungan. 

 Sedangkan menurt Winkel (2004:589) mengemukakan bahwa konseling 

kelompok merupakan bentuk khusus dari layanan bimbingan dan konseling yaitu 

wawancara konseling antara konselor profesional dengan beberapa orang sekaligus 

yang tergabung dalam suatu kelompok kecil. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bimbingan dan 

kelompok dan konseling kelompok itu sama, yang membedakan secara mendasar 

adalah pada muatan materi. Sehingga konseling kelompok dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan dalam layanan bimbingan dan konseling dengan format wawancara 

konseling dalam format kelompok yang dipandu konselor profesional yang sifatnya 

untuk pencegahan dan penyembuhan, dimana dalam kegiatan tersebut memungkinkan 

peserta konseling kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan 

pengentasan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk kepentingan 

terapeutik guna mengembangkan pribadi semua peserta dan peralihan-peralihan 

lainya melalui pendalaman masalah pribadi yang dinamis yang terpusat pada 
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pemikiran dan  perilaku yang sadar, dan melibatkan fungsi-fungsi terapi seperti sifat 

permisif, berorientasi pada kenyataan, katarsis, saling mempercayai, saling 

memperlakukan dengan mesra. Saling pengertian saling menerima, dan saling 

mendukung. 

2.3.2. Komponen Konseling Kelompok 

Layanan Konseling Kelompok terdiri dari dua pihak utama dalam  

pelaksanaannya, yaitu pemimpin kelompok dan anggota kelompok. 

2.3.2.1. Pemimpin Kelompok 

2.3.1.1. Karakteristik pemimpin kelompok 

 Pada dasarnya karakteristik PK dalam konseling kelompok sama dengan PK 

dalam bimbingan kelompok. Pemimpin Kelompok (PK) adalah konselor yang terlatih 

dan berwenang menyelanggarakan prektek konseling professional.Hal ini sesuai 

dengan pengertian konseling kelompok yang dikemukakan oleh Winkel: 

“Konseling kelompok adalah bentuk khusus dari layanan bimbingan dan konseling 

yaitu wawancara konseling antara konselor profesional dengan beberapa orang 

sekaligus yang tergabung dalam suatu kelompok kecil”. (Winkel, 2004:589) 

 

Dengan demikian hanya konselor memiliki keterampilan dalam pelaksanaan 

konseling kelompok sajalah yang dapat menjadi pemimpin kelompok dalam 

penyelenggaraan Konseling Kelompok. Orang yang ahli dan profesional artinya 

bahwa orang tersebut memiliki kompetensi dalam pelaksanaan dan penyelengaraan 

kegiatan konseling kelompok, dalam hal ini adalah konselor atau guru BK. 
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 Seorangpemimpin kelompok dalam konseling kelompok adalah seorang yang 

profesional dan mampu dan memiliki kompetensi dalam memimpin kelompok yang 

bernuansa konseling melalui “bahasa”  konseling untuk mencapai tujuan-tujuan 

konseling. Secara khusus PK diwajibkan memiliki kemampuan dan keterampilan 

dalam menghidupkan dinamika kelompok diantara semua peserta seintensif mungkin 

yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan umum dan khusus tersebut di atas. 

 Sugiyanto (2011:2) menyatakan bahwa keterampilan pemimpin dalam 

konseling kelompok pada dasarnya sama dengan keterampilan konseling dalam 

format perorangan. Antara lain meliputi mendengarkan secara aktif, menyatakan 

kembali ungkapan yang dikemukakan konseli, menjelaskan merangkum mengajukan 

pertanyaan, menafsirkan, konfrontasi, memantulkan perasaan, memberikan 

dukungan, empati, memberi kemudahan, penggerak kelompok, menentukan tujuan, 

menilai, memberikan ballikan, memberi perlindungan, mengungkapkan diri (self 

descloser), memberikan teladan, menghadang, dan mengahiri kegiatan kelompok. 

Adapun secara terperinci mengenai kompetensi PK dalam penyelenggaraan 

layanan konseling kelompok,menurut Prayitno (2004:12) terdapat tiga kompetensi 

dasar yang harus dikuasai oleh PK, yaitu: 

1) Mampu membentuk kelompok dan mengarahkannya, sehingga terjadi 

dinamika kelompok dalam suasana interaksi antara anggota kelompok 

yang bebas, terbuka, dan demokratik, konstruktif, saling mendukung dan 

meringankan beban, menjelaskan, memberikan pencerahan, memberikan 

rasa nyaman, menggembirakan dan membahagiakan; serta mencapai 

tujuan bersama kelompok. 
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2) Berwawasan luas dan tajam sehingga mampu mengisi, menjembatani, 

meningkatkan, memperluas dan mensinergikan konten. 

3) Memiliki kemampuan hubungan antar-personal yang hangat dan nyaman, 

sabar dan memberi kesempatan, demokratik dan kompromistik (tidak 

antagonistic) dalam mengambil kesimpulan dan keputusan tanpa 

memaksakan dalam ketegasan dan kelembutan, jujur dan tidak berpura-

pura disiplin dan kerja keras. 

 

 Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin 

kelompok adalah seseorang yang profesional dan memiliki keterampilan dalam 

mengakomodir kegiatan konseling kelompok. Keterampilan yang harus dimiliki 

antara lain keterampilan dasar konseling, seperti refleksi, opening, dan 

sebagainya,keterampilan memimpin kelompok, dan keterampilan dalam 

menghidupkan dinamika kelompok diantara semua peserta seintensif mungkin untuk 

mencapai tujuan-tujuan konseling, serta yang paling utama adalah paham secara teori 

maupun praktis mengenai kegiatan pelaksanaan konseling kelompok. 

2.3.2.1.1 Peran Pemimpin Kelompok (PK) 

 Salah satu syarat suatu kerumunan dapat dikatakan sebagai sebuah 

kelompok jika dalam kerumunan tersebut terdapat seorang pemimpin, yang 

selanjutnya sering dikenal dengan istilah pemimpin kelompok. Dalam menjelaskan 

peran dari pemimpin kelompok dalam kegiatan kelompok Mar‟at dalam Walgito 

(2007:102) terdapat empat peran utama seorang pemimpin dalam kegiatan kelompok, 

antara lain, sebagai pusat dalam suatu kegiatan kelompok, sebagai pemberi arah, 
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sebagai penggerak dalam kegiatn kelompok, dan memberikan bentuk dalam kegiatan 

kelompok. 

 Dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok, PK memiliki peranan yang 

sangat besar dalam sukses tidaknya penyelenggaraan layanan konseling kelompok. 

Menurut Prayitno (2004:6) dalam upaya mengarahkan suasana kelompok melalui 

dinamika kelompok, PK memiliki peranan antara lain sebagai berikut: 

1) Sebagai Pembentuk kelompok,yang terdiri atas 8-10 orang, sehingga 

terpenuhi syarat-syarat kelompok yang mampu secara aktif 

mengembangkan dinamika kelompok yaitu: 

 Terjadinya hubungan antara anggota kelompok, menuju keakraban diantara 

mereka 

 Tumbuhnya tujuan bersama diantara anggota kelompok dalam suasana 

kebersamaan 

 Berkembangnya itikad dan tujuan bersama untuk mencapai tujuan 

kelompok 

 Terbinanya kemandirian pada diri setiap anggota kelompok, sehingga 

mereka masing-masing mampu berbicara dan tidak terjadi yes-man  

 Terbinanya kemandirian kelompok, sehingga kelompok ini berusaha dan 

mampu “ tampil beda” dari kelompok lain. 

2) Melakukan Penstrukturan, yaitu membahas bersama anggota kelompok 

apa, mengapa dan bagaimana layanan KKp dilaksanakan. 

3) Pentahapan kegiatan Konseling Kelompok (KKp). 

4) Pelaksana penilaian segera (leiseg) hasil layanan KKp. 

5) Pelaksana tindak lanjut layanan. 

2.3.2.2 Anggota Kelompok 

2.3.2.2.1. Pembentukan anggota kelompok 

Tidak semua kumpulan orang atau individu dijadikan anggota KKp. Suatu 

kelompok yang sukses dihasilkan dari perencanaan yang cermat dan terperinci. 
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Perencanaan tujuan dasar pembentukan kelompok, cara mengumumkan dan merekrut 

anggota, pemilihan dan seleksi,keanggotaan, banyaknya anggota kelompok, frekuensi 

dan lamanya pertemuan, serta waktu pertemuan. 

Layanan konseling kelompok tidak selalu efektif untuk semua orang. 

Sebagaimana diungkapkan ada beberapa kondisi yang sangat tidak direkomendasikan 

dalam kriteria seseorang menjadi pemilihan anggota konseling kelompok. Menurut 

Farida (2008:23) kondisi tersebut antara lain dalam keadaan depresi, sangat takut 

berbicara didalam kelompok sampai-sampai keringat dingin keluar yang berlebihan, 

tidak memiliki keterampilan sama sekali, terlalu banyak menuntuk perhatian dari 

orang lain sehingga dapat mengganggu didalam kelompok tersebut. 

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ketika konselor ingin 

membentuk suatu kelompok konseling, antara lain besarnya kelompok, homogenitas 

dan heterogenitas anggota kelompok, serta peran dari anggota kelompok. 

2.3.2.2.  Besarnya Anggota Kelompok 

Kelompok yang terlalu kecil, misalnya 2-3 orang akan mengurangi efektifitas 

KKp. Kedalaman dan variasi pembahasan menjadi terbatas, karena sumbernya (yaitu 

para anggota kelompok ) memang terbatas. Di samping itu dampak layanan juga 

sangat terbatas, karena hanya didapat oleh 2-3 orang saja.Kondisi seperti itu 

mengurangi makna keuntungan ekonomis KKp. Hal ini tidak berarti bahwa KKp 

tidak dapat dilakukan terhadap kelompok yang beranggotakan 2-3 orang saja; dapat 

tetapi kurang efektif. 
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Sebaliknya, kelompok terlalu besar juga kurang efektif. Karena jumlah peserta 

yang terlalu banyak, maka partisipasi aktif individual dalam dinamika kelompok 

menjadi kurang intensif; kesmpatan berbicara dan memberikan/menerima “sentuhan” 

dalam kelompok kurang, padahal melalui “sentuhan- sentuhan” dengan frekuensi 

tinggi itulah individu memperoleh manfaat langsung dalam layanan KKp. Kekurang-

efektifan kekompakan mulai terasa jika jumlah anggota kelompok melebihi 10 orang. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Prayitno : 

“Kekurang efektivan kelompok akan mulai terasa jika jumlah anggota kelompok 

melebihi 10 orang (Prayitno, 2005:9)”. 

Menurut Wibowo (2005:18) jumlah anggota konseling kelompok yang ideal 

adalah maksimal berkisar delapan orang. hal ini untuk membedakan antara bimbingan 

kelompok dan konseling kelompok. Jika jumlah anggota terlalu banyak maka akan 

berdampak kurang kondusifnya kelompok dalam melakukan pembahasan 

permasalahan dalam kelompok, namun jika terlalu sedikit makan akan berdampak 

kepada keterbatasan sumber referensi dalam pembahasan permasalahan dan dinamika 

kelompok tidak akan berjalan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota 

konseling kelompok yang idela berkisar antara delapan sampai sepuluh orang. Jika 

kurang dari delapan orang atau lebih dari sepuluh orang akan berdampak kepada 

tidak efektifnya konseling kelompok karena sulit dalam pembentukan dinamika 

kelompok. 
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2.3.2.3.  Homogenitas/Heterogenitas Anggota Kelompok 

Dalam konseling kelompok homogenitas anggota kelompok akan sangat 

berpengaruh terhadap keberfungsian kelompok. Sebagaimana diungkapkan Farida :  

“Suatu kelompok yang homogen akan lebih fungsional dibandingkan dengan 

kelompok yang heterogen. Misal kelompok remaja, masalah-masalah dapat 

difokuskan pada masalah pubertas, seperti hubungan antarpribadi, perkembangan 

seksual, dan kemandirian.” (Farida, 2008:23) 

 

 Melalui interaksi dalam kelompok usia sebaya antara individu satu dengan 

yang lainya, mereka dapat berbagi rasa, saling mendukung dan salling mengerti. Ada 

beberapa hal yang harus dilakukan dalam pembentukan kelompok sehingga 

kerjasama yang baik antar anggota kelompok dapat tercipta Perubahan yang intensif 

dan mendalam memerlukan sumber-sumber yang bervariasi. Dengan demikian, 

layanan KKp memerlukan anggota kelompok yang dapat menjadi sumber-sumber 

bervariasi untuk membahas masalah pribadi dan memecahkan masalah tertentu. 

Prayitno (1995:70) kondisi dan karakteristik anggota kelompok untuk KKp 

yang baik adalah yang homogen, hal ini berkaitan dengan format dan peranan 

anggota kelompok, dimana untuk membahas permasalahan pribadi diutamakan 

anggota kelompok yang memiliki homogenitas. 

 Homogenitas dalam layanan konseling kelompok yang dimaksud adalah 

homogen dalam hal usia dan jenjang pencapaian tugas perkembangan. Artinya bahwa 

dalam menentukan kelompok hendaknya dipilih yang usianya relative sama dan 

memiliki karakteristik jenjang pendidikan yang sama, hal ini bertujuan ketika dalam 
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pelaksanaan konseling kelompok tidak terjadi ketimpangan saat melakukan 

pembahasan suatu masalah yang menjadi topik dalam kegiatan KKp. Dengan usia 

perkembangan yang relatif sama akan berdampak kepada kesamaan pemahaman dan 

pola pikir dalam pembahasan suatu topik permasalahan. 

Dengan demikian dalam konseling kelompok homogenitas sangat ditekankan 

guna menghindari ketimpangan saat melakukan suatu pembahasan suatu topik 

permasalahan. Hal ini dikarenakan dalam konseling kelompok yang menjadi 

pembahasan adalah permasalahan pribadi maka sangat dianjurkan dalam pemilihan 

anggota kelompoknya adalah individu yang berada pada jenjang usia perkembangan 

yang relatif sama, dan hal ini pula yang membedakan antara konseling kelompok dan 

bimbingan kelompok. 

2.3.2.4. Peran anggota kelompok 

 Anggota kelompok merupakan pihak yang memiliki peran yang sangat besar 

dalam konseling kelompok karena menjadi aktor utama dalam pencapaian tujuan 

pelaksanaan layanan konseling kelompok.Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan 

layanan konseling terdapat asas-asas dalam pelaksanan layanan konseling kelompok 

yang salah satunya adalah asas kemandirian yaitu keputusan diambil sendiri oleh 

klien. 

 Dalam kegiatan layanan konseling kelompok, AK memiliki perananan sebagai 

pihak yang menjadi subyek sekaligus objek dalam pelaksanaan layanan.Dalam hal ini 
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prayitno mengistilahkanya dengan aktifitas mandiri. Sebagaimana yang dinyatakan 

bahwa: 

Peran Anggota Kelompok (AK)dalam layananBKp dan KKp bersifat dari, oleh, dan 

untuk para AK sendiri.Masing-masing AK beraktifitas. Masing-masing AK 

beraktifitas langsung dan mandiri dalam bentuk: 

 Mendengar, memahami dan merespon dengan tepat dan positif (3-M). 

 Berfikir dan berpendapat 

 Menganalisis, mengkritisi dan berargumentasi 

 Merasa, berempati dan bersikap. 

 Berpartisipasi dalam kegiatan bersama. 

 

2) Aktifitas mandiri masing-masing AK itu diorientasikan pada kehidupan 

bersama dalam kelompok. Kebersamaan ini diwujudkan melalui: 

 Pembinaan keakraban dan keterlibatan secara emosional antar AK 

 Kepatuhan terhadap aturan kegiatan dalam kelompok 

 Komunikasi jelas dan lugas dengan lembut dan bertatakrama. 

 Kesadaran bersama untuk menyukseskan kegiatan kelompok.(Prayitno, 

2004:12) 

 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa anggota kelompok 

memiliki peranan sebagai subjek sekaligus objek dalam pelaksanaan konseling 

kelompok. Adapun untuk melihat peran tersebut, dapat diamati dalam bentuk 

Mendengar, memahami dan merespon dengan tepat dan positif (3-M),berfikir dan 

berpendapat, menganalisis, mengkritisi dan berargumentasi, merasa, berempati dan 

bersikap, berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Yang  secara umum dalam kegiatan 

konseling kelompok dapat diamati melalui pembinaan keakraban dan keterlibatan 

secara emosional antar AK, kepatuhan terhadap aturan kegiatan dalam kelompok, 

komunikasi jelas dan lugas dengan lembut dan bertatakrama, kesadaran bersama 

untuk menyukseskan kegiatan kelompok. 
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2.3.3.Pendekatan dan Teknik Pembentukan Kelompok 

Pembentukan kelompok dalam keegiatan bimbingan dan konseling dapat 

digunakan berbagai pendekatan. Kelompok untuk layanan  KKp dapat dibentuk 

melalui pengumpulan sejumlah individu (siswa dan individu lainnya) yang berasal 

dari : 

1) Satu kelas siswa yang dibagi dalam beberapa kelompok 

2) Kelas-kelas siswa yang berbeda dihimpun dalam satu kelompok 

3) Lokasi dan kondisi yang berbeda dikumpulkan menjadi satu kelompok. 

(Prayitno, 2004:16) 

Pengelompokan individu itu dengan memperhatikan aspek-aspek relatif homogenitas 

dan heterogenitas sesuai dengan tujuan layanan.Data hasil instrumentasi, himpunan 

data dan sumber-sumber lainnya dapat menjadi pertimbanggan dalam pembentukan 

kelompok.Penempatan seseorang dalam kelompok tertentu dapat merupakan 

penugasan, penetapan secara acak, ataupun pilihan bebas individu yang bersangkutan. 

Dalam hal ini, seseorang atau lebih dapat ditempatkan dalam kelompok tertentu untuk 

secara khusus memperoleh layanan KKp 

2.3.4. Tujuan Konseling Kelompok 

Dalam mendeskripsikan mengenai tujuan konseling kelompok, banyak para 

ahli mengemukakan pendapatnya.Diantaranya  Prayitno (2004:3) yang menyatakan 

bahwa tujuan utama dari pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok adalah 

berkembangnya kemampuan sosialisasi peserta layanan. Termasuk didalamnya 

kemampuan berbicara di muka orang banyak, kemampuan mengeluarkan pendapat, 
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ide, saran, tanggapaan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. belajar 

menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab atas pendapat yang 

dikemukakannya, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi (gejolak kejiwaan 

yang bersifat negatif), dapat bertenggang rasa , menjadi akrab satu satu sama lainnya, 

membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan 

bersama (khusus dalam bimbingan kelompok), dapat saling membantu memecahkan 

masalah pribadi yang dikemukakan dalam kelompok (khusus dalam konseling 

kelompok). 

 

Sedangkan Amti (1992: 108) mengemukakan bahwa dalam konseling 

kelompok terdapat dua tujuan.Tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat 

khusus.Tujuan umum dari konseling kelompok menurut Amti adalah pengembangan 

pribadi melauli pengentasan masalah pribadi siswa yang berbasis dinamika 

kelompok. Secara khusus terdapat tujuh hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

konseling kelompok, dimana ketujuh hal tersebut pada intinya merupakan upaya 

melatih dan membantu siswa dalam upaya mengembangkan kemampuan bersosialiasi 

dan megenali dan memahami diri sebagaimana yang diungkapkannya, 

Dalamkonseling kelompok terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus.Secara umum konseling kelompok betujuan untuk membantu para siswa yang 

mengalami masalah melalui prosedur kelompok.Selain itu juga mengembangkan 

pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul 

dalam kegiatan itu, baik suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. 

Secara khusus konseling kelompok bertujuan untuk: 
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1. Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-

temannya.  

2. Melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok. 

3. Melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman 

dalam kelompok khususnya dan teman di luar kelompok pada umumnya.  

4. Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok.  

5. Melatih siswa untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan oran lain.  

6. Melatih siswa memperoleh keterampilan sosial. 

7. Membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam hubungannya 

dengan orang lain. (Prayitno &Amti, 1992: 108) 

Winkle (1997:544) mengungkapkan bahwa terdapat sembilan tujuan dari 

pelaksanaan konseling kelompok, yaitu: 

1. Masing-masinng anggota kelompok memahami dirinya dengan baik dan 

menemukan dirinya sendiri, berdasarkan pemahaman itu dia lebih rela 

menerima dirinya sendiri dan lebih baik, terbuka terhadap aspek-aspek positif 

dalam kepribadianya. 

2. Para anggota kelompok mengembangkan kemampuan komunikasi satu sama 

lain sehingga mereka dapat saling memberikanbantuan menyelesaikan tugas-

tugas perkembangan yang khas untuk fase perkembangan mereka. 

3. Para anggota kelompok memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiridan 

mengarahkan hidupnya sendiri, mula-mula dalam kelompok dan kemudian 

juga dalam kehidupan sehari-hari diluar kelompoknya. 

4. Para anggota kelomppok menjadi lebih baik terhadap kebutuhan orang laindan 

kana lebih mampu mennghayati perasaan orang lain. Kepekaan dan 

penghayatan ini akan membuat mereka lebih sensitif juga terhadap kebutuhan 

dan perasaan diri sendiri. 

5. Masing-masing anggota kelompok menetapkan tujuan yang ingin mereka 

capaiyang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. 

6. Para anggota kelompok lebih berani melangkah menjadi dan menerima resiko 

yang wajar dalam bertindak, dari pada tinggal dan tidak berbuat apa-apa. 

7. Para anggota kelompok lebih menyadari dan menghayatimakna kehidupan 

manusia sebagai kehidupan bersama, yang mengandung tuntutan menerima 

orang lain dan harapan diterima orang lain. 

8. Masing-masing konseli semakin menyadari bahwahal-hal 

yangmemprihatinkan bagi dirinyajuga menimbulkan rada prihatin dalam hati 

orang lain. Dengan demikian, dia tidak akan merasa terisolirlagi, seolah-olah 

hanya dirinyalah yang mengalamiini dan itu. 
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9. Para konselor belajar berkomunikasi dengan seliruh anggota kelomppok 

secara terbuka, dengan saling menghargai dan saling menaruh perhatian. 

Pengalaman bahwa komunikasi yang demikian dimungkinkan akan 

membantu dampak positif dalam kehidupan dengan orang lain yang dekat 

padanya. 

Selanjutnya menurut Sukardi(2000:49) tujuan dari pelaksanaan konseling 

kelompok adalah: 

1. Melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. 

2. Melatih anggota kelompok agar dapat bertenggang rasa dengan teman sebaya 

3. Dapat menngembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok 

4. Mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anggota 

kelompok. 

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa dalam layanan konseling kelompok 

memiliki tujuan utama sebagai sarana dalam upaya membantu pengembangan dan 

optimalisasi dari potensi yang ada dalam individu yang utamanya berkaitan dengan 

pengembangan diri bidang sosial dan belajar melalui pembahasan masalah pribadi 

yang sedang dialami dan dirasakan mengganggu kehidupan efektif sehari-harinya. 

Sedangkan secara khusus konseling kelompok memiliki tujuan membantu individu 

untuk berani dalam berkomunikasi, berbicara, menngemukakan pendapat atau ide-

ide, saran dan tanggapan didepan orang banyak, berlatih mengembangkan sikap 

positif, seperti empati, kepekaan, kemampuan menghayati perasaan orang lain, dan 

sikap positif lain yang sangat berguna dalam kehidupan sosialnya.  
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2.3.5. Asas Konseling Kelompok 

 Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan professional, begitu 

juga layanan konseling kelompok yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling disekolah.Sebagai sebuah pekerjaan professional 

penyelenggaraan layanan konseling kelompok harus memperhatikan penerapan 

kaidah-kaidah dalam layanan bimbingan dan konseling yang terkenal dengan istilah 

asas-asas bimbingan dan konseling. Apabila asas-asas tersebut dilaksanakan dan 

terselenggara dengan baik, diharapkan proses pelayanan mengarah kepada 

tercapainya tujuan yang diharapkan. 

Dalam kegiatan konseling kelompok terdapat asas yang sama dengan asas 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok secara umum. Setidaknya terdapat 12 asas 

dalam kegiatan layanan konseling kelompok, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, 

keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kadinamisan, keterpaduan, 

kenormatifan, keahlian, alih tangan dan tut wuri handayani. Sebagaimana dinyatakan 

oleh Prayitno: 

“Asas-asas yang dimaksud dalam layanan bimbingan dan konseling meliputi asas 

kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, 

kadinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan dan tut wuri 

handayani”. (Prayitno & Amti, 2005:115). 

Akan tetapi dalam konseling kelompok terdapat tiga asas utama yang oleh 

Munro disebut sebagai tiga etika dasar.Asas tersebut meliputi asas kerahasiaan, 

kesukarelaan, dan asas keputusan diambil sendiri oleh klien atau lebih dikenal dengan 
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asas kemandirian. Sebagaimana dinyatakan oleh Munro, Mathei, & Small (1979) 

yang dikutip oleh Prayitno: 

“Kerahasiaan dan kesukarelaan dan keputusan diambil oleh klien sendiri merupakan 

tiga etika dasar konseling . dalam ketiga kegiatan layanan KKP dan BKp ketiga etika 

tersebut diterapkan”. (Prayitno, 2004:13) 

 

Selain itu Prayitno (2004:15) menambahkan lima asas lainya dalam upaya 

mengoptimalkan kegiatan konseling kelompok antara lain asas kegiatan dan 

keterbukaan, asas kekinian, asas kenormatifan, dan asas keahlian.  

Adapun menurut Wibowo, yang paling ditekankan dalam pelaksanaan layanan 

konseling kelompok adalah asas kerahasiaan. Sebagaimana dinyatakan bahwa: 

Normakelompok yang pertama kali yang sangat penting untuk dikemukakan adalah 

kerahasiaan, dia menambahkan bahwa kerahasiaan merupakan persoalan pokok yang 

paling penting dalam konseling kelompok dan konselor sebagai pemimpin kelompok 

saja yang harus menjaga kerahasiaan tentang apa yang terjadi selama konseling 

kelompok, tetapi pemimpin kelompok harus mengingatkan kepada semua anggota 

kelompok mengenai pemeliharaan kerahasiaan segala sesuatu yang terjadi selama 

konseling kelompok dan itu merupakan rahasia bersama. (Wibowo, 2005:8)  

 

 Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya dalam 

pelaksanaan layanan konseling kelompok memiliki asas yang sama dengan 

pelaksanaan layanan bimbingan konseling secara umum yang memiliki 12 asas akan 

tetapi terdapat 5 asas yang sangat ditekankan yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, 

kemandirian, kenormatifan dan keahlian. 
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2.3.6. Proses Konseling Kelompok 

 Meskipun para ahli berbeda dalam mengklasifikasi tahapan proses kelompok, 

penjelasan mereka tentang tahap-tahap tersebut memiliki kesamaan yaitu 

menggambarkan kemajuan dinamika kelompok yang dialami oleh kelompok 

konseling, yang menurut Wibowo (2005:85) dimulai dari suasana yang umumnya 

penuh dengan kekakuan, kebekuan dalam interaksi menuju kekerjasama dan saling 

berbagi pengalaman sampai pada akhirnya sama-sama berupaya memunculkan 

perilaku baru yang lebih tepat berkenaan dengan persoalan masing-masing. 

 Menurut Wibowo (2005:86) terdapat empat tahap dalam pelaksanaan 

konseling kelompok, yaitu tahap permulaan, tahap transisi, tahap kegiatan, tahap 

pengakhiran. 

1. Tahap permulaan (Begining Stage) 

Pada tahap ini yang dilakukan konselor adalah mempersiapkan terbentuknya 

kelompok. Selain itu konselor juga konselor harus mampu menimbulkan 

minat yang mendukung bagi terbentuknya kelompok yang meliputi pemberian 

penjelasan pengertian, tujuan, dan kegunaan konseling kelompok, ajakan 

untuk memasuki dan mengikuti kegiatan. Dengan demikian dalam tahap ini 

dapat dikatakan sebagai tahap pengenalan, tahap perlibatan diri, tahap 

menentukan agenda, tahap membentuk norma kelompok, dan tahap 

penggalian ide dan perasaan. 
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2. Tahap transisi (Transition Stage) 

Tahap ini merupakan tahap yang sangat singkat, yang terjadi setelah proses 

pembentukan atau permulaan. Tahap ini ditandai dengan munculnya ekspresi 

sejumlah emosi dan interaksi anggota kelompok. 

3. Tahap kegiatan (WorkingStage) 

Tahap ini merupakan tahap inti dari pelaksanaan konseling kelompok, yang 

ditandai dengan keterlibatan secara aktif dari setiap angota kelompok dalam 

membahas, mempelajari materi-materi baru, mendiskusikan berbagai 

permasalahan yang muncul dan mempraktekan perilaku-perilaku yang baru. 

4. Tahap pengakhiran (Termination Stage) 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tahap pengakhiran tepat dilakukan saat 

tujuan dalam kegiatan konseling kelompok telah tercapai yang ditandai 

dengan dirumuskanya perilaku positif yang dapat menjadi pemecahan suatu 

permasalahan yang menjadi topik kajian dalam diskusi kelompok dan perilaku 

tersebut telah dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari diluar kelompok. Perlu 

diketahui bahwa dalam tahap ini yang paling penting adalah kemampuan 

konselor dalam mentransfer atau merealisasikan apa yang anggota kelompok 

pelajari dalam kelompok dapat diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari 

mereka. 

 Adapun tahapan-tahapan dalam proses konseling kelompok menurut Prayitno 

(2005:87) meliputi:  
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1. Tahap I Pembentukan 

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap 

memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini pada umumnya 

dilakukan dalam upaya pembentukan rapport atau hubungan baik yang digunakan 

untuk menciptalan dinamika kelompok sehingga bimbingan kelompok akan 

terlaksana dengan baik. 

Dalam tahap ini pemimpin kelompok menyampaikan hal-hal yang berkaitan 

dengan layanan bimbingan kelompok.Seperti arti bimbingan kelompok, tujuan, 

pelaksanaan bimbingan kelompok secara garis besar, dan asas-asas dalam layanan 

bimbingan kelompok, yang pada akhirnya menjadikan siswa dapat memahami dan 

dinamika kelompok dapat terbentuk. 

2. Tahap II Peralihan 

Tahap kedua merupakan “jembatan” antara tahap pertama dan ketiga.Dalam 

tahapan ini yang perlu diperhatikan oleh pemimpin kelompok adalah upaya 

menciptakan kesiapan dan kesanggupan dari angota kelompok sebelum memasuki 

tahap selanjutnya.Untuk itu pemimpin kelompok harus mampu menangkap dan 

memahami mengenai kesiapan anggota kelompok sebelum pada tahapan selanjutnya. 

Adapun yang dilaksanakan dalam tahap ini yaitu: 1) Menjelaskan kegiatan 

yang akan ditempuh pada tahap berikutnya; 2) menawarkan atau mengamati apakah 

para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya; 3) membahas 

suasana yang terjadi; 4) meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota; 5) Bila 
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perlu kembali kepada beberapa aspek tahap pertama. 

3.  Tahap III Kegiatan 

Tahap kegiatan merupakan tahapan inti dalam layanan konseling kelompok, 

dimana dalam tahapan ini seluruh  anggota kelompok mengutarakan masalah pribadi 

yang sedang dialami dan dirasakan mengganggu efektifitas kehidupan sehari-harinya 

yang berkaitan dengan tema, setelah itu semua anggota kelompok dilibatkan secara 

aktiv dalam membahas suatu permasalahan dari salah satu anggota kelompok, dan 

pemimpin kelompok harus mampu mengamati dan menangkap fenomena avektif, 

psikis dan psikomotor dari masing-masing kelompok. 

Tahap ini ada berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu: 

1) Masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah pribadinya.  

2) Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu  

3) Anggota membahas masing-masing permasalahan secara mendalam dan tuntas.  

4) Kegiatan selingan. (Prayitno, 2004:15) 

4  Tahap IV Pengakhiran 

Pada tahap pengakhiran konseling kelompok, pokok perhatian utama 

bukanlah pada berapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah 

dicapai oleh kelompok itu.Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang 

dicapai seyogyanya mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga 

tujuan bersama tercapai secara penuh. Dalam hal ini ada kelompok yang menetapkan 

sendiri kapan kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan, dan kemudian 

bertemu kembali untuk melakukan kegiatan. Ada beberapa hal yang dilakukan pada 

tahap ini, yaitu: 
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1) Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri.  

2) Pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil 

kegiatan.  

3) Membahas kegiatan lanjutan.  

4) Mengemukakan pesan dan harapan.(Prayitno, 2004:15) 

Setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, kegiatan 

kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah 

para anggota kelompok mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari (dalam 

suasana kelompok), pada kehidupan nyata mereka sehari-hari. 

Konseling kelompok merupakan salah satu layanan dalam kegiatan bimbingan 

dan konseling yang memungkinkan setiap anggota kelompok mengembangkan 

kemampuan sosial dan belajar dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk 

menyelesaikan suatu permaslahan pribadi yang dialami anggota kelompok.Hal ini 

terlihat dari setiap tahapan yang terdapat dalam kegiatan konseling kelompok.Setiap 

tahapan dalam layanan bimbingan kelompok selalu menekankan pentingnya 

keterlibatan dan interaksi antar anggota kelompok, melalui kegiatan komunikasi 

secara psikis maupun non psikis.Dengan demikian layanan konseling kelompok dapat 

digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan komunikasi antar pribadi.Hal ini 

disebabkan hal yang terpenting dalam meningkatkan komunikasi antarpribadi adalah 

menemukan masalah utama yang menjadi penyebab dari rendahnya komunikasi 

antarpribadi dalam lingkungan sosial. 
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2.3.6. Operasional Layanan Konseling Kelompok 

Dalam mempersiapkan pelaksanaan layanan konseling kelompok agar dapat 

berjalan dengan efektif maka perllu dilalksanakan tahap-tahap layanan serta secara 

sistematis, tahap-tahap tersebut dapat dioperasionalisasikan dalam table 2.1 

Table 2.1 

Operasional layanan konseling kelompok 

no komponen konseling kelompok Uraian kegiatan 

1 Perencanaan  1. Mengidentifikasi 

permasalah dari 

masing-masing 

anggota kelompok. 

 

 

a. Observasi fenomena yang 

banyak terjadi 

b. Menentukan topic masalah 

yang akan dibahas terlebih 

dahulu 

2. Membentuk kelompok 

 

 

 

 

a. Mengkoordinir anggota 

untuk mengikuti kegiatan 

KKp 

b. Mengkomunikasikan secara 

langsung menngenai 

penyelenggaraan layanan 

KKp kepada calon anggota 

3. Menyusun jadwal 

kegiatan 

 

 

a. Menentukan tanggal, waktu 

dan tempat pelaksanaan 

kegiatan KKp 

 

4. Menetapkan prosedur 

layanan 

 

 

 

a. Menjelaskan tentang adanya 

kegiatan KKp 

b. Menjelaskan tujuan KKp 

c. Menjelaskan tahapan dalam 

KKp 

5. Menetapkan fasilitas 

layanan 

 

a. Menyediakan ruangan dan 

tempat duduk 

6. Menyiapkan 

kelengkapan 

administrasi layanan 

a. Menyiapkan daftar hadir 

b. Menyiapkan resum 

c. Menyiapkan lembar 

observasi 
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2 Pelaksanaan  1. Mengkomunikasikan 

layanan KKp 

 

 

a. Bertemu langsung dengan 

anggota 

b. Member informasi 

mengenai kegiatan KKp 

2. Mengorganisasikan 

kegiatan layanan KKp 

 

a. Membahas  permasalahan 

pribadi 

b. Menentukan tempat yang 

tepat 

c. Menentukan jadwal 

kegiatan 

3. Menyelenggarakan 

layanan KKp melalui 

tahap-tahap pelaksanaanya 

yang meliputi: 

 

a. Pembentukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Penerimaan dengan 

membuka kegiatan dengan 

mengucap salam dan 

menanyakan kabar AK 

b. Berdo‟a dipimpin oleh PK 

c. Menjelaskan arti dan tujuan 

KKp oleh PK 

d. Menjelaskan cara 

pelaksanaan KKp 

e. Menjelaskan asas-asas yang 

digunakan 

f. Mengucapkan janji 

kerahasiaan 

g. Kesepakatan waktu 

h. Perkenalan  

 

b. Peralihan  

 

 

 

 

 

 

 

a. PK menjelaskan kembali 

kegiatan yang akan 

ditempuh pada tahap 

berikutnya 

b. Menanyakan kesiapan AK 

memasuki tahap kegiatan 

c. Mengenali suasana kesiapan 

AK 

d. Menjelaskan permasalahan 

yang dapat dibahas dalam 

kegiatan KKp 

 

c. Kegiatan  

 

 

 

a. Memberi contoh 

permasalahan yang dapat 

dibahas dalam tahap 

kegiatan 
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b. Setiap AK diberi 

kesempatan 

mengungkapkan 

permasalahanyang sedang 

dialami 

c. Menentukan permasalahan 

yang akan dibahas lebih 

dahulu 

d. PK mengamati proses 

dalam kelompok dan 

memberikan dorongan 

positif 

e. Melakukan diskusi dan 

Tanya jawab 

f. Penyimpulan 

 

d. Pengakhiran  

 

a. Menginformasikan 

bahwa kegiatan akan 

segera berakhir 

b. Menanyakan kesan-

kesan AK 

c. Evaluasi sementara 

dengan UCA 

d. Membahas kegiatan 

lanjutan 

e. Ucapan terimakasih 

f. Memimpin do‟a 

g. Perpisahan  

4 Evaluasi  1. Menetapkan materi 

evaluasi 

 

 

 

 

a. Penguasaan pengetahuan 

b. Penngamatan keaktivan 

selama kegiatan 

c. Ketercapaian tujuan 

 

2. Menetapkan prosedur 

evaluasi 

 

 

a. Langsung: dengan Tanya 

jawab 

b. Tak langsung : dengan 

lembar evaluasi 

 

3. Menyusun instrument 

 

a. Menyusun pertanyaan 

secara tertulis (dengan 

laiseg KKp) 



63 

 

 

 

4. Mengoptimalkan 

instrument evaluasi 

a. Membuat resum kegiatan 

5. Mengolah hasil aplikasi 

instrumentasi 

a. Membandingkan lembar 

evaluasi 

5 Analisis hasil 

evaluasi 

1. Menetapkan norma/hasil 

evaluasi 

 

 

 

a. Mengenali kemajuan 

anggota kelompok 

b. Mengamati partisipasi dan 

keaktivas selama kegiatan 

2. Melakukan analisis 

 

 

a. Menganalisis hasil 

pembahasan 

 

 

3. Menafsirkan hasil analisis a. Memperkirakan apa yang 

diharapkan oleh AK setelah 

diselenggarakan kegiatan 

6 Tindak lanjut 1. Menetapksn jenis dan arah 

tindak lanjut 

a. Mengadakan konseling 

lanjutan 

 

2. Mengkomunikasikan 

tindakan lanjutan kepada 

pihak terkait 

 

a. Mengungkapkan 

pemberitahuan kepada 

pihak terkait 

 

3. Melaksanakan tindakan 

lanjutan 

 

a. Menentukan waktu dan 

tujuan  

b. pelaksanaan tindakan 

lanjutan 

c. Menentukan tujuan 

diadakanya tindakan 

lanjutan 

7 Laporan 1. Menyusun laporan 

pelaksanaan KKp 

 

a. Membuat laporan 

pelaksanaan KKp 

 

2. Menyampaikan kepada 

pihak terkait 

 

a. Kepada pembimbing 

b. Kepada para anggota 

3. Mendokumentasikan 

laporan layanan 

a. Menggandakan hasil 

laporan 

b. Menyiapkan hasil laporan 

c. Menyerahkan kepada 

pembimbing 

(Sobirin, 2010:41) 
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2.4. Kerangka Berpikir 

2.4.1. Pentingnya Efektivitas Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi merupakan salah satu jenis komunikasi yang 

menekankan pentingnya aspek psikologis dalam kegiatan komunikasinya.Dimana 

dalam kegiatan komunikasi menekankan pentingnya menganggap komunikan sebagai 

subjek komunikasi bukan sebagai objek komunikasi. 

Komunikasi antar pribadi merupakan hal yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama bagi siswa disekolah. Hal ini dikarenakan 

komunikasi dapat membantu perkembangan intelektual dan sosial siswa, membantu 

pembentukan jati diri siswa melalui komunikasi dengan pihak sekolah, sebagai sarana 

memahami realitas disekeliling siswa, dan menguji kebenaran kesan-kesan dan 

pengertian yang dimiliki tentang dunia sekitar, dan yang lebih utama adalah 

kesehatan mental sebagian ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan 

dengan orang lain, lebih-lebih dengan orang yang menjadi significnant figures 

disekolah. 

Komunikasi antar pribadi yang tidak terbentuk dengan baik disekolah akan 

akan berdampak kepada kurang optimalnya potensi siswa dibidang akademik, sosial, 

dan pribadinya. Hal ini dikarenakan melalui komunikasi antar pribadi kita dapat 

mengetahui seberapa dikenal diri oleh lingkungan dan hal ini dapat 

menghindarkannya dari penolakan oleh lingkungan, yang menunjukan bahwa 

individu tersebut normal , sehat secara mental dan bahagia. dalam hal ini menurut 
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Sugiyo (2005:12) dapat diperoleh melalui dan meningkatkan kualitas komunikasi 

antar pribadi agar kesehatan mental individu menjadi sehat. 

Banyak hal dapat dijadikan sebagai indikator dalam mendeskripsikan bahwa 

dalam suatu lingkungan sosial mengalami komunikasi antarpribadi yang 

rendah.Secara garis besar kondisi komunikasi antarpribadi suatu lingkungan sosial 

dapat dilihat melalui ciri komunikasi antarpribadi yang efektif, dimana dari berbagi 

sumber yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

komunikasi antar pribadi yang baik dapat dilihat dari munculnya sikap Respect, 

Empathy, Audible, Clarity, Humbel, meningkatnya hubungan antar individu dan 

melaksanakan pesan secara sukarela, 

2.3.2.  Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Melalui Layanan 

Konseling Kelompok 

Komunikasi antarpribadi dapat diartikan sebagai suatu jenis komunikasi yang 

menekankan bahwa  komunikan sebagai seorang subyek, bukan sebagai objek dalam 

kegiatan komunikasi. Sehingga dalam kegiatan komunikasi ini sangat memperhatikan 

aspek psikologis dan aspek non psikologis yang sangat berpengaruh terhaadap 

kualitas komunikasi antarpribadi dalam suatu lingkungan sosial. 

 Aspek Psikologis, yaitu aspek psikologis yang muncul selama kegiatan 

komunikasi yang meliputi munculnya sikap respek, empati, humble, dan 

meningkatnya hubungan antarpribadi antar individu yang terlibat dalam komunikasi 

antarpribadi. Dan aspek non psikologis, yaitu aspek yang berkaitan dengan 
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karakteristik pesan dalam komunikasi yang meliputi Pengertian yang sama terhadap 

makna pesan, Melaksanakan pesan secara sukarela, clarity, dan audibel. 

Suatu komunitas sosial dengan karakteristik komunikasi antarpribadi yang 

berkembang jika ditinjau dari apsek tersebut masuk pada kriteria rendah maka dapat 

dikatakan komunitas sosial tersebut bermasalah dalam komunikasi antarpribadi dan 

perlu segera dicari sumber utama penyebab nya dan perlu dicari solusi yang terbaik. 

Layanan konseling kelompok merupakan salah satu layanan dalam kegiatan 

bimbingan dan konseling disekolah yang pada hakekatnya merupakan kegiatan 

konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk kepentingan terapeutik 

guna mengembangkan pribadi semua peserta dan peralihan-peralihan lainya melalui 

pendalaman masalah pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan  

perilaku yang sadar, dan melibatkan fungsi-fungsi terapi seperti sifat permisif, 

berorientasi pada kenyataan, katarsis, saling mempercayai, saling memperlakukan 

dengan mesra. Saling pengertian saling menerima, dan saling mendukung. 

Dari berbagai kajian yang telah disebutkan sebelumnya diatas, menyatakan 

bahwa dalam layanan konseling kelompok memiliki tujuan utama sebagai sarana 

dalam upaya membantu pengembangan dan optimalisasi dari potensi yang ada dalam 

individu yang utamanya berkaitan dengan pengembangan diri bidang sosial dan 

belajar melalui pembahasan masalah pribadi yang sedang dialami dan dirasakan 

mengganggu kehidupan efektif sehari-harinya.  

 Sedangkan secara khusus konseling kelompok memiliki tujuan membantu 

individu untuk berani dalam berkomunikasi, berbicara, menngemukakan pendapat 
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atau ide-ide, saran dan tanggapan didepan orang banyak, berlatih mengembangkan 

sikap positif, seperti empati, kepekaan, kemampuan menghayati perasaan orang lain, 

dan sikap positif lain yang sangat berguna dalam kehidupan sosialnya. Dengan 

demikian layanan konseling kelompok dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

dalam meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi disuatu komunitas yang 

bermasalah dengan efektivitas komunikasi antar pribadi. 

Hal ini jika dilihat dari tujuan dari pelaksanaan layanan konseling kelompok 

dan penyebab dari efektifitas komunikasi antarpribadi rendah, memiliki keterkaitan. 

Dengan tujuan konseling kelompok yang tercantum seperti diatas jika diterapkan 

maka faktor utama penyebab dari komunikasi antarpribadi rendah yang meliputi 

aspek psikis dan non psikis dapat ditemukan melalui pembahasan masalah pribadi 

dan melalui tahap pembahasan anggota secara tidak langsung melakukan latihan 

dalam berkomunikasi, berbicara, mengemukakan pendapat atau ide-ide, saran dan 

tanggapan didepan orang banyak, berlatih mengembangkan sikap positif, seperti 

empati, kepekaan, kemampuan menghayati perasaan orang lain, dan sikap positif lain, 

yang akan sangat menunjang dalam peningkatan komunikasi antarpribadinya dengan 

lingkungan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konseling kelompok 

dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi. 

Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang, bahwa siswa kelas VII C 

SMP Negeri 3 Kendal mengalami masalah dengan efektivitas komunikasi 

antarpribadi, sehingga perlu untuk dicari penyelesaianya. Dengan memanfaatkan 

layanan konseling kelompok maka siswa dapat diupayakan penyelesaian masalahnya 
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berkaitan dengan efektivitas komunikasi antarpribadi yang rendah, sehingga 

efektivitas komunikasi antarpribadi siswa yang semula rendah dapat ditingkatkan. 

2.4. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah  jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi,2006:71). 

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian tentang tingkah laku, fenomena (gejala), sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. 

Berdasarkan latar belakang dan teori diatas maka hipotesis dari judul  

penelitian ini adalah ”Layanan konseling kelompok dapat meningkatkan efektivitas 

komunikasi antarpribadi siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kendal Tahun Ajaran 

2012-2013”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan 

eksperimen. Penelitian eksperimen menurut Arikunto (2006: 3) adalah suatu cara 

untuk mencari sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain 

yang bisa mengganggu.” Dalam penelitian eksperimen ada perlakuan (treatment), 

metode penelitian digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2008:72). Penelitian 

eksperimen dilakukan untuk meneliti pengaruh dari treatment yang diberikan. 

3.1.2. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan pre eksperimental design dengan 

menggunakan one group pretest-posttest design, yaitu penelitian yang dilaksanakan 

pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Didalam desain ini observasi 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen.  

Observasi yang dilakukan sebelum eksperimen (O1) disebut pre-test dan 

observasi sesudah eksperimen (O2) disebut post-test (Arikunto, 2006:85).  Pertama-

tama dilakukan pengukuran (pre-test) terhadap siswa kemudian diberikan perlakuan 
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(treatment) konseling kelompok dalam jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan 

pengukuran kembali (post-test) untuk melihat ada tidaknya pengaruh konseling  

kelompok yang diterapkan terhadap peningkatan efektifitas komunikasi antarpribadi 

siswa. 

Pola ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

Pre-test                                Treatment                      Post-test 

                  O1                                        X                                    O2 

 

Bagan 3.1 

Desain Penelitian (Sugiyono, 2007) 

Keterangan : 

O1 : nilai pre-test (sebelum diberi perlakuan) 

X : perlakuan yang diberikan kepada anggota sampel 

O2 : nilai post-test (setelah diberi perlakuan) 

Prosedur pelaksanaan penelitian dengan rancangan one group pretest-

posttest design ini adalah sebagai berikut: 

1. Memilih satu kelompok yang akan digunakan sebagai subyek penelitian yaitu 

siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kendal. 

2. Memberikan O1, yaitu pretest kepada siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kendal 

untuk mengetahui skor siswa sebelum dilaksanakan konseling kelompok. 

3. Memberikan perlakuan pada subyek kelas VII C, yaitu dalam bentuk 

konseling kelompok dalam jangka waktu tertentu bagi siswa yang 
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teridentifikasi mempunyai efektifitas komunikasi antarpribadi yang rendah. 

Penelitian ini dilakukan kepada siswa kelas VII C  SMP Negeri 3 Kendal yang 

efektifitas komunikasi antarpribadinya dalam kategori rendah dan sangat 

rendah.  

4. Memberikan O2, yaitu posttest untuk mengukur efektifitas komunikasi 

antarpribadi siswa setelah pelaksanaan konseling kelompok. 

5. Analisis hasil penelitian dengan membandingkan hasil pretest dengan posttest. 

6. Menerapkan tes statistik Uji Tanda (sign test) untuk mengevaluasi efek dari 

treatment (pelaksanaan konseling kelompok) terhadap efektifitas komunikasi 

antarpribadi siswa. 

Berikut adalah tabel rancangan prosedur dan pelaksanaan penelitian: 

Tabel 3.1 

Rancangan Prosedur dan Pelaksanaan Penelitian 

Pertemuan Topik Tujuan Keterangan 

Pertemuan I Pre test dan 

pengenalan 

Komunikasi 

antarpribadi 

mengetahui kondisi 

efektifitas 

komunikasi 

antarpribadi 

sebelum diberikan 

treatmen, 

menentukan 

anggota kelompok 

dan membuat 

kontrak waktu 

untuk pemberian 

treatment. 

Siswa diminta mengisi 

skala efektifitas 

komunikasi antarpribadi 
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Pertemuan 

II 

Konseling kelompok  

tahap 1 

Pembinaa rapport 

pengenalan 

konseling kelompok 

Pembinaan 

hubungan agar 

lebih akrab, 

mengetahui tujuan 

dari konseling 

kelompok 

Menciptakan suasana 

akrab antar anggota 

kelompok dan pemimpin 

konseling dengan 

permainan 

Pertemuan 

III 

Pelaksanaan 

konseling kelompok 

tahap 2 

Pembahasan masalah 

pribadi terkait 

dengan memberikan 

sikap positif 

terhadap lawan 

bicara 

Siswa lebih terbuka 

dan mau berbagi 

dengan anggota 

kelompok serta 

menemukan solusi 

dari permasalahan 

yang dibahas. 

Pembahasan tentang 

permasalahan memberikan 

sikap positif atau 

penghormatan terhadap 

lawan bicara yang 

dihadapi siswa serta 

solusinya. 

Pertemuan 

IV 

Pelaksanaan 

konseling kelompok 

tahap 3 

Pembahasan masalah 

pribadi terkait 

dengan memberikan 

sikap positif 

terhadap lawan 

bicara 

Siswa lebih terbuka 

dan mau berbagi 

dengan anggota 

kelompok serta 

menemukan solusi 

dari permasalahan 

yang dibahas. 

Pembahasan tentang 

permasalahan munculnya 

hubungan yang positif 

antara komunikator dan 

komunikan yang dihadapi 

siswa serta solusinya. 

Pertemuan 

V 

Pelaksanaan 

konseling kelompok 

tahap 4 

Permasalahan 

pribadi terkait sikap 

berani mengakui 

kesalahan dan rela 

memaafkan. 

Siswa lebih terbuka 

dan mau berbagi 

dengan anggota 

kelompok serta 

menemukan solusi 

dari permasalahan 

yang dibahas. 

Pembahasan tentang 

permasalahan 

pengungkapan secara jelas 

, jujur, sukarela dan tanpa 

merasa takut.dihadapi 

siswa serta solusinya 

Pertemuan Pelaksanaan 

konseling kelompok 

Siswa lebih terbuka 

dan mau berbagi 

Pembahasan tentang 

permasalahan dengan 
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VI tahap 5 

Permasalahan 

pribadi terkait sikap 

berani mengakui 

kesalahan dan rela 

memaafkan. 

dengan anggota 

kelompok serta 

menemukan solusi 

dari permasalahan 

yang dibahas. 

sikap berani mengakui 

kesalahan dan rela 

memaafkan yang dihadapi 

siswa serta solusinya 

Pertemuan 

VII 

Pelaksanaan 

konseling kelompok 

tahap 6 

Masalah pribadi 

terkait manfaat 

komunikasi 

antarpribadi yang 

belum dirasakan 

Siswa lebih terbuka 

dan mau berbagi 

dengan anggota 

kelompok serta 

menemukan solusi 

dari permasalahan 

yang dibahas. 

Pembahasan tentang 

permasalahan manfaat 

yang dirasakan selama 

kegiatan berkomunikasi 

yang dihadapi siswa serta 

solusinya 

Pertemuan 

VIII 

Pelaksanaan 

konseling kelompok 

tahap 7 

Masalah pribadi 

terkait manfaat 

komunikasi 

antarpribadi yang 

belum dirasakan 

Siswa lebih terbuka 

dan mau berbagi 

dengan anggota 

kelompok serta 

menemukan solusi 

dari permasalahan 

yang dibahas. 

Pembahasan tentang 

permasalahan dominasi 

dalam kegiatan 

berkomunikasi yang 

dihadapi siswa serta 

solusinya 

Pertemuan 

IX 

Pelaksanaan 

konseling kelompok 

tahap 8 

Masalah pribadi 

terkait dengan 

penggunaan kata 

yang menimbulkan 

multitafsir 

Siswa lebih terbuka 

dan mau berbagi 

dengan anggota 

kelompok serta 

menemukan solusi 

dari permasalahan 

yang dibahas. 

Pembahasan tentang 

permasalahan penggunaan 

kata yang menimbulkan 

multi tafsir yang dihadapi 

siswa serta solusinya 

Pertemuan 

X 

Pengisian skala 

efektivitas 

komunikasi 

antarpribadi 

Untuk mengetahui 

kesan siswa selama 

mengikuti kegiatan 

konseling 

kelompok 

Menyimpulkan dari 

keseluruhan kegiatan 

konseling, menyampaikan 

kesan selama mengikuti 

konseling kelompok 
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3.2. Variabel dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2008:38) mendefinisikan variabel penelitian sebagai suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas 

(X) dan variabel terikat (Y). 

3.2.2. Identifikasi Variabel 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah yang mempengaruhi atau yang diselidiki 

pengaruhnya.Dalam penelitian ini sebagai variabel bebas adalah layanan 

konseling kelompok. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah yang timbul sebagai akibat dari variabel bebas.Dalam 

penelitian ini variabel terikatnya adalah efektifitas komunikasi antarpribadi. 

3.2.3. Definisi Operasional 

Sedangkan definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati (Azwar, 2007:74). Adapun definisi operasional dari dua variabel 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Konseling Kelompok 

Konseling kelompok merupakan salah satu tehnik dari konseling dengan 

format kelompok untuk membicarakan pemecahan masalah yang sedang 

dihadapi secara bersama-samadengan mengutarakan ide-ide, saran, saling 

menanggapi satu dengan yang lain dalam rangka pemecahan masalah yang 

sedang dihadapi yang dilakukan melalui empat tahap, yaitu tahap persiapan, 

peralihan, kegiatan, dan tahap pengakhiran. 

2. Efektifitas Komunikasi Antarpribadi 

Efektifitas komunikasi antarpribadi menurut Hardjana dalam Suranto 

(2011:77) adalah suatu keadaan dalam komunikasi antarpribadi dimana pesan 

yang diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan, pesan 

ditindak lanjuti dengan sebuah perbuatan secara sukarela oleh penerima pesan, 

dapat meningkatkan kualitas hubungan antarpribadi dan tidak ada hambatan 

untuk hal itu.  

Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui efektifitas komunikasi 

antarpribadi adalah : 

1. sikap Respect,  

2. Empathy, 

3.  Audible, 

4.  Clarity, 

5.  Humbel, 

6.  Meningkatnya hubungan antar individu  
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7. Melaksanakan pesan secara sukarela 

3.2.4. Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antara variabel bebas menyebabkan munculnya variabel lain yaitu 

variabel terikat. Dalam peneltian inikonseling kelompok untuk meningkatkan 

efektifitas komunikasi antarpribadi. Gambar hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.2.Hubungan Variabel 

Keterangan: 

X : Konseling kelompok 

Y : Efektifitas komunikasi antarpribadi 

 

3.3. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIC SMP Negeri 3 Kendal 

yang memiliki efektifitas komunikasi antarpribadi rendah yang diketahui melalui 

skala efektifitas komunikasi antarpribadi. 

Adapun cara pelaksanaan untuk menentukan subyek penelitian adalah 

sebagai berikut: 

X Y 
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1. Peneliti menyebarkan skala efektifitas komunikasi antarpribadi sebagai pre-test 

kepada siswa kelas VII C 

2. Setelah skala diisi oleh siswa, kemudian skala ditarik kembali oleh peneliti 

3. Hasil skala dianalisis berdasarkan ketentuan skoring yang telah ditetapkan. Dari 

hasil angket ini dapat diidentifikasi siswa yang mempunyai efektifitas 

komunikasi antarpribadi yang rendah. 

4. Siswa yang teridentifikasi mempunyai efektifitas komunikasi antarpribadi rendah 

dijadikan subyek penelitian. Mengenai daftar siswa yang menjadi subjek 

penelitian dapat dilihat dalam lampiran. 

 

3.4. Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1. Tehnik Pengumpulan Data 

Komponen pengumpulan data mencakup penggunaan aneka tehnik, 

metode, dan alat untuk menemukan, memperoleh, serta menyimpan informasi 

tentang berbagai aspek pada orang yang dibimbing (Winkel dan Hastuti, 

2005:253).Komponen ini mencakup semua usaha untuk memperoleh semua data-

data siswa, menganalisis, menafsirkan, dan menyimpan data. 

Menurut Sugiyono (2008:224) tehnik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data.Adapun tehnik atau metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala yaitu dengan skala efektifitas 
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komunikasi antarpribadi, wawancara konseling, dan tambahan dari analisis 

data dokumentasi sekolah. 

 

3.4.2. Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.2.1. Skala Psikologis 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah.Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala 

efektifitas komunikasi antarpribadi. 

Arikunto (2007:106) menyatakan bahwa skala merupakan sebuah 

isntrumen pengumpul data yang bentuknya seperti daftar cocok tetapi 

alternatif yang disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang dan banyak 

digunakan untuk mengukur aspek-aspek kepribadian atau aspek kejiawaan 

lainya. Alternatif yang terdapat dalam skala dapat berbentuk gradasi dari suatu 

keseringan, kualitas, dan sebagainya.  

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti menganggap skala dapat 

dijadikan intrumen dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan dalam penelitian 

ini data yang ingin diukur berupa efektifitas dan aspek yang diukur berupa 

aspek kepribadian yaitu komunikasi antarpribadi. 
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Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun instrumen 

penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, baik dalam penyusunan 

maupun uji coba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Langkah Menyusun Instrumen 

 

Data yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu tentang efektifitas 

komunikasi antarpribadi yang peneliti kembangkan yaitu dari aspek-aspek hukum 

efektifitas komunikasi antarpribadi. Adapun kisi-kisi pengembangan instrumen 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

Teori 

Instrumen Jadi 

Revisi II Uji coba Instrumen 

Kisi-kisi Instrumen Revisi I 
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  Tabel 3.2. 

 Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen Skala Efektifitas Komunikasi Antarpribadi Sebelum Try Out 

Variabel  Indikator  Deskriptor No item Jumla

h item 
(+) (-) 

Efektifitas 

Komunika

si 

Antarprib

adi 

Munculnya Sikap 

menghargai (Respect) 

1. memberikan perasaan positif atau 

penghormatan diri kepada lawan bicara. 

1, 3,  2, 4, 4 

2. Melakukan kritik atau menyatakan 

ketidaksependapatan kita terhadap 

seseorang, dengan penuh rasa 

penghormatan terhadap harga diri dan 

kebanggaan seseorang. 

5, 7 6, 8 4 

Empati  3. mampu menempatkan diri kita pada 

situasi atau kondisi yang dihadapi orang 

lain tanpa melebur dalam emosional 

orang lain 

9 , 11 10,  12 4 

 

4. mampu berpikir sebagaimana orang lain 

berpikir. 

13, 

15 

14, 16 4 

Rendah hati (Humble) 5. tidak sombong dan memandang rendah 

orang lain,  

17, 

19 

18, 20 4 

6. berani mengakui kesalahan, dan rela 

memaafkan,  

21 , 

23 

 

22,  24 

 

4 

7. lemah lembut dan penuh  pengendalian 

diri. 

25, 

27 

26, 28 4 

Meningkatnya hubungan 

antarpribadi antar 

individu yang terlibat 

dalam komunikasi 

antarpribadi 

8. pihak-pihak yang saling berkomunikasi 

merasakan manfaat dari komunikasi itu. 

29, 

31, 

61 

30, 32, 

62 

6 

9. munculnya hubungan yang positif antara 

komunikator dengan komunikan 

33, 

35 

34, 36 4 

Melaksanakan pesan 

secara sukarela, 

10. Tidak ada dominasi dalam kegiatan 

komunikasi. 

37, 39 38, 40 4 

11. pengungkapan apa yang ada dalam 

pikiran secara sukarela, jujur, jelas dan 

tanpa merasa takut 

41, 43, 

63 

42, 44, 

64 
6 

Memiliki kejelasan 

makna (Clarity) 

12. Tidak menggunakan kata yang dapat 

menimbulkan multitafsir. 

45, 47 46, 48 4 

13. Audien dapat menangkap apa yang 

disampaikan komunikator secara tepat. 

49, 51 50, 52 4 

Dapat terdengar dengan 

baik (Audibel) 

14. Tepat dalam intonasi. 53, 55 54, 56 4 

15. Suara nyaring, dan perkataan  jelas 57, 59 58, 60 4 

Jumlah item 64 

Untuk lebih jelasnya mengenai kisi-kisi skala efektifitas komunikasi antarpribadi dapat dilihat pada lampiran 3.2 
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Instrumen yang telah dibuat diujicobakan sebelum digunakan sebagai 

pengumpul data.Uji coba ini untuk melihat validitas dan reliabititas instrumen. 

Adapun model skala yang digunakan dalam penelitian ini responden hanya memilih 

alternatif jawaban yang sesuai dengan kenyataan dengan cara mencontreng. Pada 

kuesioner terdapat lima pilihan jawaban yang terdiri dari jawaban sangat sesuai (SS), 

sesuai (S), kurang sesuai (KS), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS).  

3.4.3. Validitas Instrumen 

Validitas adalah alat ukur yang menunjukkan pada ketepatan dan ketelitian 

suatu alat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. (Hadi, 2000: 102) Peneliti 

menggunakan validitas konstruk, yaitu konsep validitas yang berangkat dari 

konstruksi teoritis tentang variabel yang hendak diukur oleh suatu jenis alat ukur. 

Kemudian dari konstruksi teoritis tersebut peneliti akan membuat definisi satu 

batasan yang akan dijadikan acuan validitasnya dengan konstruksi teoritis sebagai 

dasar dimana item-itemnya tersebut dibuat. (Hadi, 2000: 122) Dalam penenlitian ini 

konstruksi yang dimaksud adalah efektifitas komunikasi antarpribadi Uji validitas 

pada instrumen ini dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Teknik ini 

digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua 

variabel dan sumber data dari dua variabel sama. Berikut rumus korelasi product 

moment: 

 

 
2222

xyr
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Keterangan: 

r xy  : nilai koefisien korelasi X dan Y 

N : jumlah responden 

X : skor butir 
2X  : jumlah kuadrat nilai X 

2Y  : jumlah kuadrat nilai Y 

Hasil perhitungan r xy  dikonsultasikan pada tabel nilai koefisien korelasi dengan 

tabel nilai koefisien korelasi ( r ) pada taraf signifikan 5 %, jika r xy > r tabel  maka butir 

soal tersebut valid. 

3.4.4. Reliabilitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2002: 154) reliabilitas adalah suatu instrumen yang dapat 

dipercaya sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu sudah baik. Instrumen 

dikatakan reliabel jika instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap 

data yang bisa dipercaya. Rumus Alpha digunakan untuk mengetahui reliabel atau 

tidaknya instrumen. Rumus ini dipilih karena skornya menggunakan rentangan antara 

beberapa nilai (skala). Menurut Arikunto (2006: 196) rumus Alpha digunakan untuk 

mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 misalya antara 1 sampai 

dengan 5 misalnya angket/skala. Rumus Alpha sebagai berikut (Arikunto, 2006: 196-

197):  

r
11

 = 
1k

k
2

2

1
t

b  
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Keterangan: 

r
11

 : reliabilitas instrumen 

k  : banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 
2

b  : jumlah varians butir 

2

t  : varians total     

Untuk mencari tiap butir digunakan rumus : 

N

N

X
X

b

2

2

2
  

Keterangan: 

2

b  : varians tiap butir 

X : jumlah skor tiap butir 

N : jumlah responden    

 

Reliabel tidaknya instrumen ditentukan dengan mengkonsultasikan r tabelpada 

taraf signifikan 5 %. Jika hasil 
11r > r tabel  maka instrumen dinyatakan dan dapat 

digunakan untuk mengambil data penelitian. 

Berdasarkan hasil uji coba try out yang dilakukan pada 1 April 2013 di SMP 

Negeri 3 Kendal , dari  64 butir soal yang ada diketahui beberapa item yang tidak 

valid. Karena pada taraf signifikan 5 %, jika r xy < r tabel  maka butir soal tersebut tidak 

valid. Sehingga beberapa item soal yang tidak valid dihilangkan, menjadi4 butir soal 

yang valid dengan perubahan sebagai berikut: 
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Table 3.3.  

Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen Skala Efektifitas Komunikasi Antarpribadi Setelah Try Out 

Variabel  Indikator  Deskriptor No item Jumla

h item 
(+) (-) 

Efektifitas 

Komunika

si 

Antarprib

adi 

Munculnya Sikap 

menghargai (Respect) 

1. memberikan perasaan positif atau 

penghormatan diri kepada lawan bicara. 

1, 3,  2, 4, 4 

2. Melakukan kritik atau menyatakan 

ketidaksependapatan kita terhadap 

seseorang, dengan penuh rasa 

penghormatan terhadap harga diri dan 

kebanggaan seseorang. 

5, 7 6, 8 4 

Empati  3. mampu menempatkan diri kita pada 

situasi atau kondisi yang dihadapi orang 

lain tanpa melebur dalam emosional 

orang lain 

9 , 11 10,  12 4 

 

4. mampu berpikir sebagaimana orang lain 

berpikir. 

13, 15 14, 16 4 

Rendah hati (Humble) 5. tidak sombong dan memandang rendah 

orang lain,  

17, 19 18, 20 4 

6. berani mengakui kesalahan, dan rela 

memaafkan,  

21 , 23 

 

22,  24 

 

4 

7. lemah lembut dan penuh  pengendalian 

diri. 

25, 27 26, 28 4 

Meningkatnya hubungan 

antarpribadi antar 

individu yang terlibat 

dalam komunikasi 

antarpribadi 

8. pihak-pihak yang saling berkomunikasi 

merasakan manfaat dari komunikasi itu. 

31, 61 30, 62 4 

9. munculnya hubungan yang positif antara 

komunikator dengan komunikan 

33, 35 34, 36 4 

Melaksanakan pesan 

secara sukarela, 

10. Tidak ada dominasi dalam kegiatan 

komunikasi. 

37, 39 38, 40 4 

11. pengungkapan apa yang ada dalam 

pikiran secara sukarela, jujur, jelas dan 

tanpa merasa takut 

41, 63  44, 

64 

4 

Memiliki kejelasan 

makna (Clarity) 

12. Tidak menggunakan kata yang dapat 

menimbulkan multitafsir. 

45, 47 46, 48 4 

13. Audien dapat menangkap apa yang 

disampaikan komunikator secara tepat. 

49, 51 50, 52 4 

Dapat terdengar dengan 

baik (Audibel) 

14. Tepat dalam intonasi. 53, 55 54, 56 4 

15. Suara nyaring, dan perkataan  jelas 57, 59 58, 60 4 

Jumlah item 60 

Untuk lebih jelasnya mengenai kisi-kisi skala efektifitas komunikasi antarpribadi dapat dilihat pada lampiran 3.2 
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3.5. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2008:244) analisis data adalah pencarian dan penyusunan 

data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan dua metode analisis data, yaitu analisis deskriptif kualitatif dan 

Uji Wilcoxon Matchn Pairs Test. 

3.5.1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Arikunto (2007: 269) menyatakan bahwa menganalisi dengan deskriptif 

kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan 

kondisi sebenarnya. Predikat tersebut dapat disusun dalam bentuk peringkat sesuai 

dengan kondisi yang diinginkan. Agar pemberian predikat sesuai dengan kondisi 

yang diukur tersebut hendaknya kondisi tersebut diukur dengan prosentase baru 

kemudian ditransfer ke predikat. 

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk 

mengetahui gambaran tingkat efektifitas komunikasi antarpribadi sebelum (pre test) 

sebagai sarana pemilihan anggota kelompok yang akan diberikan treatment layanan 

konseling kelompok. Adapun tahapan dalam menskorsampai dengan memberikan 

predikat menurut  Arikunto (2007:272) adalah sebagai berikut: 
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1. Memberikan sekor siswa pada tiap-tiap butir dalam skala 

2. Menjumlahkan sekor siswa untuk setiap aspek dan keseluruhan 

3. Menentukan predikat untuk variabel dalam hal ini efektifitas komunikasi 

antar pribadi untuk setiap aspek dan keseluruhan. 

1. Pemberian Sekor Pada Tiap Butir Dalam Skala 

Pemberian skor digunakan untuk mengetahui distribusi masing-masing 

variable dari setiap indikator. Data yang deperoleh dikumpulkan untuk 

diklasifikasikan dan diberi skor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pemberian  sekor untuk masing-masing item skala efektifitas 

komunikasi antarpribadi adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.4  

Kategori Jawaban Instrumen Penelitian 

 

No Pernyataan positif No Pernyataan negative 

Jawaban Nilai 

 

Jawaban Nilai 

1 SS 5 1 SS 1 

2 S 4 2 S 2 

3 KS 3 3 KS 3 

4 TS 2 4 TS 4 

5 STS 1 5 STS 5 

 

 Dari data diatas dapat diketahui bahwa nilai terendah adalah 1 dan nilai 

tertinggi adalah 5. Jika menggunakan alternatif lima kategori, sangat kurang, kurang, 

cukup, tinggi dan sangat tinggi, maka  siswa yang memperoleh nilai 1 dalam item 

suatu item maka dapat diketahui bahwa siswa tersebut termasuk siswa yang memilki 
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nilai sangat kurang dengan pernyataan tersebut dan seterusnya. Sebaliknya jika siswa 

memiliki nilai sekor 5 dapat diketahui bahwa siswa tersebut memiliki nilai yang 

sangat tinggi berkaitan dengan item pernyataan tersebut.  

2. Menjumlahkan sekor siswa untuk masing-masing item 

Dalam penelitian ini terdapat tujuh indikator komunikasi antarpribadi yang 

efektif dan 60 item pernyataan dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.5.  

Tabel Sekor  Untuk Setiap Aspek Dan Keseluruhan 

No Indikator Jumlah 

item 

Sekor 

minimal per 

aspek 

Skor 

maksimal per 

aspek 

1 Munculnya Sikap 

menghargai (Respect) 

8 8 40 

2 Empati 8 8 40 

3 Rendah hati (Humbel) 12 12 60 

4 Meningkatnya 

hubungan antarpribadi 

individu yang terlibat 

komunikasi antarpribadi 

8 8 40 

5 Melaksanakan pesan 

secara suka rela 

8 8 40 

6 Memiliki kejelasan 

makna (clarity) 

8 8 40 

7 Dapat terdengar dengan 

baik (Audibel) 

8 8 40 

 Jumlah skor maksimal 60 300 
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa nilai terendah untuk aspek 1,2,4,5,6,7, 

adalah  8 dan aspek 3 adalah 12 , sedangkan nilai tertinggi untuk aspek 1,2,4,5,6,7 

adalah 40 dan aspek ke 3 adalah 60. Jika kita menggunakan lima kategori, sangat 

kurang, kurang, cukup, tinggi sangat tinggi untuk pnenetuan predikatnya maka, siswa 

yang memperoleh nilai 8 dalam aspek 1 maka dapat diketahui siswa tersebut 

termasuk siswa yang memiliki sikap respek yang sangat kurang, dan seterusnya. 

Sebaliknya jika siswa memiliki nilai sekor 40 untuk aspek 1 dapat diketahui bahwa 

siswa tersebut memiliki sikap respek yang sangat tinggi, dan seterusnya.  

3. Menentukan Predikat Keseluruhan Dan Tiap Aspek 

Hal pertama yang harus dilakukan sebelum menentukan predikat 

terhadap variabel, dalam hal ini efektifitas komunikasi antarpribadi peneliti 

harus menentukan kriteria (tolok ukur) yang akan dijadikan patokan dalam 

penilaian selanjutnya. Seperti yang telah diketahui bahwa: 

1. Sekor minimum yang mungkin diperoleh adalah 1 

2. Sekor maksimum 300 

3. Penilaian dengan lima kategori “Sangat baik”, “Baik”, “Cukup”, 

“Kurang”, “Sangat Kurang”. Menurut Arikunto cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan rentangan sekor dibagi lima sama besar, 

yaitu: 
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Tabel 3.6. 

 Predikat Untuk Skor Keseluruhan 

Rentang sekor Kategori 

252 – 300 Sangat tinggi 

204 – 252 Tinggi  

156 – 204 Sedang  

108 – 156 Rendah  

60 – 108 Sangat rendah  

 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa nilai terendah adalah 1 dan nilai 

tertinggi adalah 300. Jika suatu siswa memperoleh total sekor dengan nilai 1 maka 

dapat diketahui bahwa siswa tersebut termasuk siswa yang memiliki efekttifitas 

komunikasi antarpribadi yang sangat kurang. Sebaliknya jika siswa memiliki nilai 

sekor 300 dapat diketahui bahwa siswa tersebut memiliki efektifitas komunikasi 

antarpribadi yang sangat tinggi, dan seterusnya. 

Predikat untuk tiap aspek dapat ditentukan sebagai berikut: 

1. Diketahui  bahwa nilai terendah untuk aspek 1,2,4,5,6,7, adalah  8 dan aspek 3 

adalah 12 

2. sedangkan nilai tertinggi untuk aspek 1,2,4,5,6,7 adalah 40 dan aspek ke 3 

adalah 60.  
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3. Jika kita menggunakan lima kategori, sangat kurang, kurang, cukup, tinggi 

sangat tinggi untuk penenetuan predikatnya maka, hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

Table 3.7. Predikat Untuk Tiap Aspek 1,2,4,5,6,7, 

Rentang sekor Kategori 

33,6 – 40 Sangat tinggi 

27,2 – 32,6 Tinggi  

20,8 – 26,2 Sedang  

14,4 – 19,8 Rendah  

8 – 13,4 Sangat rendah  

 

Table 3.8. Predikat Untuk Aspek 3 

Rentang sekor Kategori 

50,4 – 60 Sangat tinggi 

40,8 – 49,4 Tinggi  

31,2 – 39,8 Sedang  

21,6 – 30,2  Rendah  

12 – 20,6   Sangat rendah  

 

Penentuan predikat seperti diatas akan mempermudah peneliti dalam  

1. menentukan gambaran tingkatan efektifitas komunikasi antarpribadi siswa 

sebelum dan sesudah diberikan layanan konseling kelompok.. 
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2. memilih dan menentukan anggota kelompok dengan melihat gambaran 

efektifitas komunikasi antarpribadi siswa sesuai dengan kelima predikat 

tersebut.  

3.5.2. Uji Wilcoxon Matchn Pairs Test 

Analisis data digunakan untuk mengetahui jawaban dari penelitian yang telah 

dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

statistik nonparametrik dengan rumus Wilcoxon Matchn Pairs Test, yaitu untuk 

menguji deskriptif komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal 

(Sugiyono, 2007: 134). Selain itu uji wilcoxon tidak menerapkan syarat-syarat 

mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan sampel induk penelitian. 

Uji wilcoxon juga tidak dilandasi persyaratan data harus berdistribusi normal. Rumus 

uji wilcoxon sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 
 

 

n : jumlah sampel 

T : jumlah jenjang yang kecil/ ranking yang kecil 

24

121

4

1

nnn
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai 

penelitian dengan judul “meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi melalui 

layanan konseling kelompok pada siswa kelas VII C SMP negeri 3 Kendal tahun 

ajaran 2012-2013”yang telah dilaksanakan. 

4.1. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian eksperimen dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Seleksi subyek penelitian yang akan diberikan treatment berupa konseling  

kelompok dilakukan melalui pretest dengan skala efektivitas komunikasi 

antarpribadi, dan selanjutnya disebut sebagai anggota kelompok. Adapun 

penentuan anggota kelompok kriterianyamerujuk kepada hasil analisi dari skala 

efektivitas komunikasi antarpribadi dan diambil kriteria sangat rendah dan 

rendah. 

2. Pertemuan tahap II-IX dilakukan pemberian layanan konseling kelompokdan 

dalam satu minggu peneliti memberikan treatment 2-4 kali, penentuan waktu 

disepakati oleh anggota, yaitu hari senin, rabu, dan sabtu setelah pulang sekolah. 

3. Setiap kali selesai pertemuan, konselor memberikan evaluasi terhadap proses 

konseling yang dilaksanakan pada tahap tersebut. 
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4. Pemberian post test yang dilaksanakan pada 19 juni 2013 

Untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya, dalam bab ini akan 

dipaparkan hasil penelitian meliputi (a) keadaan efektivitas komunikasi antarpribadi 

sebelum diberi layanan konseling kelompok (b) keadaan efektivitas komunikasi 

antarpribadi setelah diberikan layanan konseling kelompok (c) peningkatan 

efektivitas komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi merupakan atribut 

psikologi. Oleh karena itu untuk mengukur hasil pre tes maupun pos tes 

menggunakan skala efektivitas komunikasi antarpribadi. Adapun analisis data yang 

digunakan  adalah sebagai berikut: 

Skala motivasi menggunakan skor 1 sampai 5 dengan jumlah item sebanyak 

60 butir. Panjang kelas interval kriteria motivasi dapat ditentukan dengan cara 

sebagai berikut: 

Sekor minimal   = 60 

Sekor maksimal   = 300 

Rentang sekor   =  300 - 60 = 240 

Banyaknya kriteria   = (Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi). 

Panjang kelas interval   = Rentang : banyaknya kriteria= (240 : 5 =  48). 

Berdasarkan perhitungan di atas maka kriteria penilaian efektivitas komunikasi 

antarpribadi adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.1. Kriteria Penilaian Efektivitas Komunikasi Antarpribadi 

Interval Kriteria 

252 – 300 Sangat tinggi 

204 - 252  Tinggi 

156 – 204 Sedang 

108 – 156 Rendah 

60-108 Sangat Rendah 

   Sumber : data diolah 2013 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa nilai terendah adalah 1 dan nilai 

tertinggi adalah 300. Jika suatu siswa memperoleh total sekor dengan nilai 1 maka 

dapat diketahui bahwa siswa tersebut termasuk siswa yang memiliki efekttifitas 

komunikasi antarpribadi yang sangat kurang. Sebaliknya jika siswa memiliki nilai 

sekor 300 dapat diketahui bahwa siswa tersebut memiliki efektivitas komunikasi 

antarpribadi yang sangat tinggi, dan seterusnya.  

Penentuan predikat seperti diatas akan mempermudah peneliti dalam : 

1. menentukan gambaran tingkatan efektivitas komunikasi antarpribadi siswa 

sebelum dan sesudah diberikan layanan konseling kelompok.. 

2. memilih dan menentukan anggota kelompok dengan melihat gambaran 

efektivitas komunikasi antarpribadi siswa sesuai dengan kelima predikat tersebut.  
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1 Keadaan Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Sebelum Diberi Layanan 

Konseling Kelompok 

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh 

siswa yang diambil melalui hasil analisis data skala efektifvitas komunikasi 

antarpribadi.Subyek penelitian tersebut terdiri dari siswa kelas VII C. 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keadaan 

efektivitas komunikasi antarpribadi siswa sebelum memperoleh layanan konseling 

kelompok. Berikut ini adalah hasil pre tes pada siswa. 

 

Tabel 4.2. Hasil Pre Tes Efektivitas Komunikasi Antarpribadi 

NO Klien Jumlah Kategori 

1 ADK 145 R 

2 CAR 154 R 

3 DE 152 R 

4 HCN 149 R 

5 MW 145 R 

6 NSU 153 R 

7 NFZ 149 R 

8 RA 157 R 

9 TSR 155 R 

10 YY 155 R 

 Rata-rata R 

Sumber : data diolah 2013 



96 

 

 

 

Berdasarkan hasil pre test pada enam siswa pada tabel 4.2 dapat disimpulkan 

bahwa kesepuluh siswa sebelum mendapat perlakuan berupa layanan konseling 

kelompokrata-rata berada pada kondisi Rendah dengan perincian sekor ADK 

=145.CAR= 154, DE= 152, HCN= 149, MW= 145, NSU= 153, NFZ= 149, RA= 157, 

TSR= 155, YY= 155. Adapun untuk lebih lengkap menngenai hasil pretest seluruh 

siswa kelas VII C dapat dilihat pada lampiran. 

4.2.2. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Melalui Layanan 

Konseling Kelompok 

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada kajian bab 2, bahwa suatu 

komunitas sosial terdapat siswa dengan karakteristik efektivitas komunikasi 

antarpribadi yang rendah maka dapat dikatakan siswa tersebut bermasalah dalam 

efektivitas komunikasi antarpribadi dan perlu segera dicari sumber utama 

penyebabnya dan perlu dicari solusi yang terbaik. 

Layanan konseling kelompok merupakan salah satu layanan dalam kegiatan 

bimbingan dan konseling disekolah yang pada hakekatnya merupakan kegiatan 

konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk kepentingan terapeutik 

guna mengembangkan pribadi semua peserta dan peralihan-peralihan lainya melalui 

pendalaman masalah pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan  

perilaku yang sadar, dan melibatkan fungsi-fungsi terapi seperti sifat permisif, 

berorientasi pada kenyataan, katarsis, saling mempercayai, saling memperlakukan 

dengan mesra, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. 
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Dari berbagai kajian yang telah disebutkan sebelumnya di bab dua, 

menyatakan bahwa dalam layanan konseling kelompok memiliki tujuan utama 

sebagai sarana dalam upaya membantu pengembangan dan optimalisasi dari potensi 

yang ada dalam individu yang utamanya berkaitan dengan pengembangan diri bidang 

sosial dan belajar melalui pembahasan masalah pribadi yang sedang dialami dan 

dirasakan mengganggu kehidupan efektif sehari-harinya.  

 Sedangkan secara khusus konseling kelompok memiliki tujuan membantu 

individu untuk berani dalam berkomunikasi, berbicara, menngemukakan pendapat 

atau ide-ide, saran dan tanggapan didepan orang banyak, berlatih mengembangkan 

sikap positif, seperti empati, kepekaan, kemampuan menghayati perasaan orang lain, 

dan sikap positif lain yang sangat berguna dalam kehidupan sosialnya. Dengan 

demikian layanan konseling kelompok dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

dalam meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi siswa. 

Hal ini jika dilihat dari tujuan dari pelaksanaan layanan konseling kelompok 

dan penyebab dari komunikasi antarpribadi rendah, memiliki keterkaitan. Dengan 

tujuan konseling kelompok yang tercantum seperti diatas jika diterapkan maka faktor 

utama penyebab dari efektivitas komunikasi antarpribadi rendah yang meliputi aspek 

psikis dan non psikis dapat ditemukan melalui pembahasan masalah pribadi dan 

melalui tahap pembahasan anggota secara tidak langsung melakukan latihan dalam 

berkomunikasi, berbicara, mengemukakan pendapat atau ide-ide, saran dan tanggapan 

didepan orang banyak, berlatih mengembangkan sikap positif, seperti empati, 

kepekaan, kemampuan menghayati perasaan orang lain, dan sikap positif lain, yang 
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akan sangat menunjang dalam peningkatan efektivitas komunikasi antarpribadinya 

dengan lingkungan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konseling 

kelompok dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi. 

Dari data yang diperoleh praktikan berupa hasil pre test siswa menunjukan 

bahwa ada 10 siswa, yaitu ADK, CAR, DE, HCN, MW, NSU, NFZ, RA, TSR, dan 

YY yang termasuk kategori rendah dalam efektivitas komunikasi antarpribadi. Siswa 

yang terindikasi rendah dalam efektivitas komunikasi antarpribadi selanjutnya 

diberikan layanan konseling kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas 

komunikasi antarpribadinya. 

Konseling kelompok dilaksanakan selama beberapa tahapan. Sehingga 

efektivitas komunikasi antar pribadi siswa secara bertahap dapat ditingkatkan/ 

mengalami perubahan.Hal ini dikarenakan adanya kemauan belajar yang kuat dari 

seiap siswa yang menjadi anggota kelompok untuk belajar meningkatkan efektivitas 

komukasi antarpribadinya.Hal ini sesuai dengan tujuan konseling kelompok yang 

disampaikan Prayitno (2005:14) bahwa konseling kelompok ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi dari anggota kelompok, meningkatkan 

keterbukaan dan pemahaman diri. 

Untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan konseling kelompok dalam 

meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi siswa akan dibahas secara khusus 

dalam sub bab berikut: 
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4.2.2.1. Pelaksanaan Konseling kelompok Untuk Meningkatkan Efektivitas 

Komunikasi Antar Pribadi Siswa 

4.2.2.1.1. Pertemuan Pertama (Pre Tes) 

  Pada pre test tanggal 8 mei 2013 kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah 

meminta siswa mengisi skala efektivitas komunikasi antarpribadi yang telah 

dibagikan dan dibacakan terlebih dahulu petunjuk pengisiannya oleh peneliti. Siswa 

diminta mengisikan secara jujur sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi atau 

yang mereka alami saat ini yang berkaitan dengan masalah efektivitas komunikasi 

antarpribadi.  

  Tujuan dari pengisian skala motivasi belajar ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana keadaan efektivitas komunikasi antarpribadi siswa dan untuk 

menentukan anggota kelompok dalam kegiatan konseling kelompok. Anggota 

konseling kelompok berjumlah 10 siswa dari kelas VII C yang memiliki terindikasi 

memiliki efektivitas komunikasi antarpribadi sangat rendah dan rendah. Adapun 

data identitas anggota kelompok adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Data Anggota Konseling Kelompok 

No  Nama  Jenis kelamin   Kelas  Nilai pre test   Kriteria 

1 ADK Laki-laki VII C 145 R 

2 CAR Perempuan VII C 154 R 

3 DE Perempuan VII C 152 R 

4 HCN Perempuan VII C 149 R 
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5 MW Laki-laki VII C 145 R 

6 NSU Perempuan VII C 153 R 

7 NFZ Perempuan VII C 149 R 

8 RA Perempuan VII C 157 R 

9 TSR Perempuan VII C 155 R 

10 YY Perempuan VII C 155 R 

Sumber : data diolah 2013 

Evaluasi: Siswa mengerjakan skala pre tes yang telah disiapkan peneliti dan 

menayakan kesiapan menjadi anggota kelompok. 

4.2.2.1.2. Pelaksanaan Konseling Kelompok Tahap 1. 

  Kegiatan konseling kelompok yang dilakukan oleh peneliti pada senin, 

tanggal 13  Mei 2013 setelah jam pulang sekolah diruang kelas VII C. Adapun 

kegiatanya antara lain meliputi tahap pembenttukan dan peralihan: 

1. Tahap pembentukan 

  Tahap ini adalah tahap awal sebelum memulai kegiatan konseling.Pada 

tahapan ini peneliti mengawali komunikasi dengan konseli, dimulai dengan 

perkenalan dari diri peneliti maupun anggota kelompok. Tahap rapport ini 

merupakan tahap yang sangat penting, karena akan mengawali dari tahap konseling 

kelompok selanjutnya. 

 Oleh karena itu peneliti sebagai pemimpin kelompok membuka dengan 

pertanyaan netral seperti bagaimana kegiatan di sekolah hari ini, bagaimana kondisi 
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kesehatan anggota kelompok saat ini, dan seterusnya.Selanjutnyamemimpin do‟a 

dan kegiatan perkenalan diri masing-masing anggota kelompok. 

 Dalam kegiatan ini peneliti berupaya agar keadaan kelompok lebih terbuka 

dan dinamika kelompok lebih berkembang sehingga dalam kegiatan konseling 

kelompok nanti tidak ada rasa canggung antar anggotakelompok sehingga setiap 

anggota dapat mengungkapkan apa yang ia rasakan. 

 Selanjutnya peneliti sebagai pemimpin kelompok menjelaskan arti, maksud, 

asas dan tujuan konseling kelompok peran masing-masing baik anggota kelompok 

maupun pemimpin kelompok, dan menanyakan apakah semua anggota kelompok 

sudah memahami apa yang disampaikan dan apakah ada pertanyaan untutk 

penjelasan dari pemimpin kelompok. Setelah semua anggota paham selanjutnya 

pemimpin kelompok melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu tahap peralihan. 

2. Tahap Peralihan 

 Dalam tahap peralihan kegiatan awali dengan menanyakan kesiapan setiap 

anggota dalam mengikuti konseling kelompok dan dilanjutkan dengan permainan. 

Setelah anggota kelompok menyatakan kesiapanya, untuk lebih menciptakan 

suasana yang lebih akrab antara anggota kelompok. Adapun jenis permainan yang 

dilakukan adalah dot kelipatan. Pemimpin kelompok menjelaskan aturan permainan, 

dan anggota kelompok mulai mempraktekanya 

 Setelah dirasa cukup dalam kegiatan pembentukan dan suasana keakraban dan 

dinamika kelompok  tercipta dengan baik, pemimpin kelompok mengakhiri 
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kegiatan. Sebelum mengakhiri kegiatan dengan berdo‟a, pemimpin kelompok 

menanyakan kepada anggota tentang waktu pelaksanaan konseling kelompok, dan 

disepakati waktu seminggu tiga kali, yaitu hari senin, rabu, dan sabtu setelah pulang 

sekolah. Hal ini dikarenakan mereka merasa tertarik dan antusias untuk mengikuti 

kegiatan konseling kelompok terutama dengan permasalahan seputar komunikasi 

antarpribadi. 

Evaluasi kegiatan pertemuanII: Pada pertemuan awal ini, konseli awalnya terlihat 

masih merasa sungkan dalammelakukan perkenalan dan berani menyatakan apa 

yangg dirasakanya. Akan tetapi setelah pemimpin kelompok megungkapkan tujuan 

konseling kelompok dan kegiatan permainan, angota kelompok mulai berani untuk 

lebih terbuka dan suasana menjadi akrab satu sama lain. 

4.2.2.1.3. Konseling Kelompok Tahap II 

1. Tahap permulaan (Begining Stage) & Tahap transisi (Transition Stage) 

  Pertemuan ketiga dilaksanakan hari sabtu, tanggal 18 mei 2013 di ruang kelas 

VII C setelah jam pelajaran sekolah. Tahap ini dimulai dari tahap permulaan yaitu 

dengan memulai dengan topik bebas, berdo‟a menjelaskan arti konseling kelompok, 

tujuan, pelaksanaan konseling kelompok, asas-asas dalam layanan konseling 

kelompok dan pembacaan janji kerahasiaan.kemudian langsung dilanjutkan kepada 

tahap peralihan melalui permainan dan melihat kesiapan dari setiap anggota sebelum 

masuk tahap kegiatan. 
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2. Tahap kegiatan (WorkingStage) 

  Selanjutnya pemimpin kelompok mulai masuk kepada tahap kegiatan yang 

merupakan kegiatan inti dari konseling kelompok. Dalam tahap kegiatan konseling 

kelompok, sebelum mulai kegiatan pemimpin kelompok menjelaskan kembali 

pentingnya keterbukaan dan kerahasiaan dari apa yang disampaikan, serta 

menanyakan kembali mengenai kesiapan dari setiap anggota. 

 Setelah semua anggota menyatakan kesiapanya barulah pemimpin kelompok 

mulai mempersilahkan setiap anggota kelompok menceritakan permasalahan pribadi 

yang dialami berkaitan dengan komunikasi antarpribadi yang terkait dengan 

memberikan sikap positif atau penghormatan terhadap lawan bicarayang dihadapi 

oleh anggota kelompok.Dari penjelasan sepuluh anggota kelompok diperoleh data 

sebagai berikut: 

1. ADK, MW, NSU, NFZ,dan TSR menyatakan  bahwa mereka termasuk orang 

yang cuek dan tidak memperdulikan setiap perkataan orang yang menurut 

mereka tidak penting bagi mereka. 

2. DE, HCN, RA menganggap bahwa mereka sebenarnya sulit untuk akrab 

dengan orang, sehingga mereka memilih untuk acuh tak acuh, terutama 

dengan orang yang baru dikenal. 

3. CAR, YY termasuk siswa yang suka bercanda, sehingga mereka menganggap 

apa yang dikatakan  dan dikatakan orang lain sebagai sebuah angin lalu, 

bukan hal yang serius dan tidak perlu didengarkan secara serius. 
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 Dari ketiga masalah tersebut kemudian disepakati bersama kira-kira masalah 

mana yang akan dibahas terlebih dahulu. Dari semua anggota akhirnya disepakati 

permasalahan cuek dan tidak memperdulikan setiap perkataan orang yang menurut 

mereka tidak penting bagi mereka. 

 Dari pembahasan diketahui penyebab sikap cuek selama ini yang dikembangkan 

oleh mereka adalah akibat dari perlakuan dari lingkungan selama ini. Banyak dari 

teman mereka yang sering bercanda dan ketika mereka mengutarakan suatu hal sering 

ditanggapi dengan bercanda, sehingga mereka akhirnya tidak memperdulikan setiap 

perkataan orang yang menurut mereka tidak memberikan keuntungan bagi mereka.  

 Selain itu menurut mereka,menganggap bahwa komunikasi bukan hal yang 

penting, komunikasi dianggap sebagai hal yang tidak berpengaruh terhadap pergaulan 

mereka sehari-hari. Padahal sebenarnya kegiatan komunikasi ini berdampak kepada 

seringnya mereka berurusan dengan pihak sekolah terutama guru BK, karena sering 

ditegur karena sering mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini dirasakan mereka 

sebagai hal yang mengganggu dan ingin segera ditemukan penyelesaianya. 

 Dari pembahasan mengenai penyebab topik permasalahan pertama, diperoleh 

kesimpuan ternyata antara topik permasalahan satu dan ketiga saling berkaitan. 

Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai permasalahan pertama dan ketiga, 

dimana setiap anggota kelompok saling mengungkapkan pendapat dan pandangan 

mengenai solusi dari permasalahan yang dibahas,hingga diperoleh kesimpulan bahwa 

ketika kita mau mendengarkan orang lain dan menunjukan rasa positif terhadap orang 
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tersebut maka orang tersebut lama kelamaan juga akanmenunjukan sikap yang positif 

terhadap kita, dan kita yang harus memulai, bukan orang lain. 

3. Tahap pengakhiran (Termination Stage) 

Setelah dirasa cukup, pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan konseling 

kelompok dengan meminta anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dari 

permasalahan mengenai permasalahan cuek dan tidak memperdulikan setiap 

perkataan orang yang menurut diri tidak memberikan keuntungan bagi diri sendiri 

yang disebabkan oleh sering bercanda dan perasaan kurang dihargai orang lain, 

diperoleh kesimpulan bahwa ketika kita mau mendengarkan orang lain dan 

menunjukan  rasa positif terhadap orang tersebut maka orang tersebut lama kelamaan 

juga akan menunjukan sikap yang positif terhadap kita, dan kita lah yang harus 

memulai, bukan orang lain. 

 Setelah meminta anggota kelompok menyimpulkan, pemimpin kelompok 

mengakhiri kegiatan konseling kelompok dengan membaca do‟a dan menyepakati 

kegiatan konseling kelompok lanjutan untuk pembahasan topik selanjutnya yaitu 

permasalahan dari DE, HCN, dan RA, menganggap bahwa mereka sebenarnya sulit 

untuk akrab dengan orang, sehingga mereka memilih untuk acuh tak acuh, terutama 

dengan orang yang baru dikenal dengan anggota kelompok. 

 

Evaluasi: Pertemuan ketiga ini anggota kelompok masih merasa gagap dan kesulitan 

untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami, langkah yang dilakukan 
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peneliti  yaitu dengan menggunakan teknik paraphrase, dan klarifikasi sehingga dapat 

diperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi yang dimaksud dari anggota 

kelompok. 

4.2.2.1.4.Konseling Kelompok Tahap III 

1. Tahap permulaan (Begining Stage) & Tahap transisi (Transition Stage) 

  Pertemuan keempat dilaksanakan hari senin, tanggal 20 mei 2013 di ruang 

kelas VII C setelah jam pelajaran sekolah. Tahap ini dimulai dari tahap permulaan 

yaitu dengan memulai dengan topik bebas, berdo‟a menjelaskan arti konseling 

kelompok, tujuan, pelaksanaan konseling kelompok, asas-asas dalam layanan 

konseling kelompok dan pembacaan janji kerahasiaan. kemudian langsung 

dilanjutkan kepada tahap peralihan melalui permainan dan melihat kesiapan dari 

setiap anggota sebelum masuk tahap kegiatan. 

2. Tahap kegiatan (WorkingStage) 

  Selanjutnya pemimpin kelompok mulai masuk kepada tahap kegiatan yang 

merupakan kegiatan inti dari konseling kelompok. Dalam tahap kegiatan konseling 

kelompok, sebelum mulai kegiatan pemimpin kelompok menjelaskan kembali 

pentingnya keterbukaan dan kerahasiaan dari apa yang disampaikan, serta 

menanyakan kembali mengenai kesiapan dari setiap anggota. 

 Setelah semua anggota menyatakan kesiapanya barulah pemimpin kelompok 

mulai mempersilahkan setiap anggota kelompok yaitu DE, HCN, RA untuk 
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menceritakan penyebab dari permasalahan menganggap sulit untuk akrab dengan 

orang, sehingga mereka memilih untuk acuh tak acuh, terutama dengan orang yang 

baru dikenal yang dialaminya. 

  Dari pembahasan penyebab sulit untuk akrab dengan orang, sehingga mereka 

memilih untuk acuh tak acuh, terutama dengan orang yang baru dikenal yang 

dialaminya adalah karena mereka merasa kurang percaya terhadap diri. Mereka sering 

gugup ketika diajak berbicara dengan orang yang mereka anggap asing, dan sulit 

mengungkapkan apa yang didalam pikiran, sehingga mereka takut salah, dan memilih 

diam ketika diajak berbicara orang lain, terutama orang yang dianggap asing.

 Selain itu menurut mereka, dalam keluarga mereka juga tidak dibiaskan 

berkomunikasi secara terbuka dari hati ke hati, sehingga mereka terbiasa memandang 

sepele mengenai permasalahan komunikasi. Padahal sebenarnya kegiatan komunikasi 

yang seperti ini berdampak kepada ang mereka miliki sehingga berdampak kepada 

kehidupan sosial mereka yang terbatas kepada beberapa teman saja. Hal ini dirasakan 

mereka sebagai hal yang mengganggu dan ingin segera ditemukan penyelesaianya. 

 Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai permasalahan sulit untuk akrab 

dengan orang, sehingga mereka memilih untuk acuh tak acuh, terutama dengan orang 

yang baru dikenal yang dialaminya, dimana setiap anggota kelompok saling 

mengungkapkan pendapat dan pandangan mengenai solusi dari permasalahan yang 

dibahas. 

 Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa kita harus mulai belajar terbuka 

dan jangan takut untuk salah, berani merespon setiap perkataan dari lawan bicara, 
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untuk menunjukan penghormatan kita terhadap lawan bicara, sehingga kita memiliki 

banyak teman. 

3. Tahap pengakhiran (Termination Stage) 

Setelah dirasa cukup, pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan konseling 

kelompok dengan meminta anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dari 

permasalahan mengenai permasalahan cuek dan tidak memperdulikan setiap 

perkataan orang yang menurut diri tidak memberikan keuntungan bagi diri sendiri 

yang disebabkan oleh sering bercanda dan perasaan kurang dihargai orang lain, 

diperoleh kesimpulan bahwa kita harus mulai belajar terbuka dan jangan takut untuk 

salah, berani merespon setiap perkataan dari lawan bicara, untuk menunjukan 

penghormatan kita terhadap lawan bicara, sehingga kita memiliki banyak teman. 

 Setelah meminta anggota kelompok menyimpulkan, pemimpin kelompok 

mengakhiri kegiatan konseling kelompok dengan membaca do‟a dan menyepakati 

kegiatan konseling kelompok lanjutan untuk pembahasan topik selanjutnya. 

 

Evaluasi: Pertemuan ketiga ini anggota kelompok masih rasa gugup dan kesulitan 

untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami sudah berkurang, akan 

tetapi kesan malu-malu dalam pemilihan kata masih menjadi permasalahan. Langkah 

yang dilakukan peneliti  yaitu dengan menggunakan teknik paraphrase, dan klarifikasi 

sehingga dapat diperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi yang dimaksud dari 



109 

 

 

 

anggota kelompok, serta memotivasi anggota kelompok agar lebih berani bertannya 

dan mengungkapkan pendapatnya. 

4.2.2.1.5. Konseling Kelompok Tahap IV  

1. Tahap permulaan (Begining Stage) & Tahap transisi (Transition Stage) 

  Pertemuan kelima dilaksanakan hari kamis, tanggal 23 mei 2013 di ruang 

kelas VII C setelah jam pelajaran sekolah, hal ini dikarenakan hari sabtu sekolah 

libur. Tahap ini dimulai dari tahap permulaan yaitu dengan memulai dengan topik 

bebas, berdo‟a menjelaskan arti konseling kelompok, tujuan, pelaksanaan konseling 

kelompok, asas-asas dalam layanan konseling kelompok dan pembacaan janji 

kerahasiaan. kemudian langsung dilanjutkan kepada tahap peralihan melalui 

permainan dan melihat kesiapan dari setiap anggota sebelum masuk tahap kegiatan. 

2. Tahap kegiatan (WorkingStage) 

  Selanjutnya pemimpin kelompok mulai masuk kepada tahap kegiatan yang 

merupakan kegiatan inti dari konseling kelompok. Dalam tahap kegiatan konseling 

kelompok, sebelum mulai kegiatan pemimpin kelompok menjelaskan kembali 

pentingnya keterbukaan dan kerahasiaan dari apa yang disampaikan, serta 

menanyakan kembali mengenai kesiapan dari setiap anggota. 

 Setelah semua anggota menyatakan kesiapanya barulah pemimpin kelompok 

mulai mempersilahkan setiap anggota kelompok untuk menceritakan permasalahan 

yang dialami berkaitan dengan komunikasi antarpribadi yang dihadapi siswa di 
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sekolah berkaitan dengan berkaitan dengan sikap berani mengakui kesalahan dan rela 

memaafkan. Dari pengungkapan permasalahan diperoleh dua permasalahan yaitu: 

1. ADK, DE, CAR, MW, NSU, NFZ, dan TSR menyatakan  bahwa mereka 

termasuk orang yang sulit memaafkan orang lain, terutama orang yang pernah 

merendahkan mereka dengan kata-kata kasar. 

2.  HCN, RA, dan YY sering mencari alasan untuk menutupi kesalahan diri 

sendiri. 

 Dari ketiga masalah tersebut kemudian disepakati bersama kira-kira masalah 

mana yang akan dibahas terlebih dahulu. Dari semua anggota akhirnya disepakati 

permasalahan sulit memaafkan orang lain, terutama orang yang pernah merendahkan 

mereka dengan kata-kata kasar. 

 Dari pembahasan diketahui penyebab sulit memaafkan orang lain, terutama 

orang yang pernah merendahkan mereka dengan kata-kata kasar adalah akibat dari 

perasaan mereka yang sensitif jika bersangkutan dengan kata-kata. Hal ini 

dikarenakan dalam lingkungan keluarga, mereka tidak pernah dimarahi oleh orang tua 

mereka dengan menggunakan kata-kata dengan nada tinggi, sehingga mereka sangat 

sensitif jika ada seseorang menggunakan nada tinggi untuk mengingatkan mereka, 

apalagi sampai menggunakan kata-kata yang merendahkan harga diri mereka..  

 Selain itu menurut mereka, menganggap bahwa pengaruh kata-kata akan terasa 

sangat membekas dalam pikiran mereka, sehingga mereka sulit melupakan dan 

memaafkan orang yang pernah merendahkan mereka secara verbal. Hal ini 

berdampak kepada seringnya mereka berkonflik dengan teman sebaya, kakak kelas, 
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maupun guru BK. Hal ini dirasakan mereka sebagai hal yang mengganggu dan ingin 

segera ditemukan penyelesaianya. 

 Setelah diketahui penyebabnya, selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai 

permasalahansulit memaafkan orang lain, terutama orang yang pernah merendahkan 

mereka dengan kata-kata kasar, dimana setiap anggota kelompok saling 

mengungkapkan pendapat dan pandangan mengenai solusi dari permasalahan yang 

dibahas, hingga diperoleh kesimpulan bahwa jika kita merasa kurang nyaman 

terhadap perkataan orang lain, terutama yang menyinggung tidak ada salahnya kita 

berterus terang. Kita harus belajar memaafkan karena kita manusia yang suatu saat 

juga pernah salah. 

3. Tahap pengakhiran (Termination Stage) 

Setelah dirasa cukup, pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan konseling 

kelompok dengan meminta anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dari 

permasalahan mengenai permasalahan sulit memaafkan orang lain, terutama orang 

yang pernah merendahkan mereka dengan kata-kata kasar, dimana setiap anggota 

kelompok saling mengungkapkan pendapat dan pandangan mengenai solusi dari 

permasalahan yang dibahas, hingga diperoleh kesimpulan bahwa jika kita merasa 

kurang nyaman terhadap perkataan orang lain, terutama yang menyinggung tidak ada 

salahnya kita berterus terang. Kita harus belajar memaafkan karena kita manusia yang 

suatu saat juga pernah salah. 
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 Setelah meminta anggota kelompok menyimpulkan, pemimpin kelompok 

mengakhiri kegiatan konseling kelompok dengan membaca do‟a dan menyepakati 

kegiatan konseling kelompok lanjutan untuk pembahasan topik selanjutnya yaitu 

permasalahan dari HCN, RA, dan YY sering mencari alasan untuk menutupi 

kesalahan diri sendiri. 

Evaluasi: Pertemuan kelima ini anggota kelompok sudah terbuka dan mau 

menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Akan tetapi dalam pertemuan ini 

banyak dari anggota kelompok yang sering bercanda dengan menertawakan teman 

yang pendapatnya dianggap lucu, sehingga ada yang merasa malu. Untuk mengatasi 

hal tersebut pemimpin kelompok melakukan teknik resurence yaitu memberi 

dorongan positif sehingga mereka merasa didengarkan dan tidak memperdulikan 

ejekan dari anggota kelompok yang lain. 

4.2.2.1.6. Konseling Kelompok Tahap V  

1. Tahap permulaan (Begining Stage) & Tahap transisi (Transition Stage) 

  Pertemuan keenam dilaksanakan hari senin, tanggal 27 mei 2013 di ruang 

kelas VII C setelah jam pelajaran sekolah. Tahap ini dimulai dari tahap permulaan 

yaitu dengan memulai dengan topik bebas, berdo‟a menjelaskan arti konseling 

kelompok, tujuan, pelaksanaan konseling kelompok, asas-asas dalam layanan 

konseling kelompok dan pembacaan janji kerahasiaan. kemudian langsung 

dilanjutkan kepada tahap peralihan melalui permainan dan melihat kesiapan dari 

setiap anggota sebelum masuk tahap kegiatan. 
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2..Tahap kegiatan (WorkingStage) 

  Selanjutnya pemimpin kelompok mulai masuk kepada tahap kegiatan yang 

merupakan kegiatan inti dari konseling kelompok. Dalam tahap kegiatan konseling 

kelompok, sebelum mulai kegiatan pemimpin kelompok menjelaskan kembali 

pentingnya keterbukaan dan kerahasiaan dari apa yang disampaikan, serta 

menanyakan kembali mengenai kesiapan dari setiap anggota. 

 Setelah semua anggota menyatakan kesiapanya barulah pemimpin kelompok 

mulai mempersilahkan anggota kelompok yaitu HCN, RA, dan YY menceritakan 

tentang permasalahan yang dialaminya yaitu sering mencari alasan untuk menutupi 

kesalahan diri sendiri. 

  Dari pembahasan penyebab HCN, RA, dan YY sering mencari alasan untuk 

menutupi kesalahan diri sendiriyang dialaminya adalah karena mereka merasa malu 

jika ketahuan berbuat salah orang lain. Mereka menganggap suatu kesalahan adalah 

aib dan mengakui kesalahan berarti membuka aib diri sendiri.Selain itu menurut 

mereka, dalam keluarga mereka juga tidak dibiasakan berkomunikasi secara terbuka 

dari hati ke hati, ketika mereka melakukan kesalahan pasti langsung dimarahi 

sehingga mereka selalu berupaya bagaimana agar kesalahan tersebut tidak jatuh 

kepada dirinya.  

  Salah satu cara yang dianggap efektif menurut mereka adalah dengan mencari 

alasan agar dimaklumi oleh orang lain. Padahal sebenarnya kegiatan komunikasi yang 

seperti ini berdampak kurang baik terutama ketika berbicara dengan guru BK mereka 
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sering dimarahi, dan dicap sebagai orang yang sering beralasan. Hal ini dirasakan 

mereka sebagai hal yang mengganggu dan ingin segera ditemukan penyelesaianya. 

  Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai permasalahan HCN, RA, dan 

YY sering mencari alasan untuk menutupi kesalahan diri sendiri, yang disebabkan 

anggapan suatu kesalahan adalah aib dan mengakui kesalahan berarti membuka aib 

diri sendiri. Selain itu, dalam keluarga mereka juga tidak dibiasakan berkomunikasi 

secara terbuka dari hati ke hati, ketika mereka melakukan kesalahan pasti langsung 

dimarahi dan yang paling utama adalah adanya anggapan mereka dengan mencari 

alasan mereka dapat terhindar dari hukuman verbal ataupun fisik. Setiap anggota 

kelompok saling mengungkapkan pendapat dan pandangan mengenai solusi dari 

permasalahan yang dibahas. 

 Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa kita harus mulai belajar terbuka 

dan jangan takut untuk mengakui kesalahan, berani mengakui kesalahan dan tidak 

berusaha menghindar, untuk menunjukan bahwa kita adalah seseorang yang 

bertanggung jawab akan berdampak lebih baik, dibandingkan dengan terus mencari 

alasan yang dapat mendhindarkan hukuman sementara, tetapi malah menimbulkan 

masalah yang lain 

3. Tahap pengakhiran (Termination Stage) 

Setelah dirasa cukup, pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan konseling 

kelompok dengan meminta anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dari 

permasalahan mengenai sering mencari alasan untuk menutupi kesalahan diri sendiri 
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yang disebabkan anggapan dengan mencari alasan dapat terhindar dari hukuman. 

Kesimpulanya adalah berani mengakui kesalahan dan tidak berusaha menghindar, 

untuk menunjukan bahwa kita adalah seseorang yang bertanggung jawab akan 

berdampak lebih baik, dibandingkan dengan terus mencari alasan yang dapat 

mendhindarkan hukuman sementara, tetapi malah menimbulkan masalah yang lain 

 Setelah meminta anggota kelompok menyimpulkan, pemimpin kelompok 

mengakhiri kegiatan konseling kelompok dengan membaca do‟a dan menyepakati 

kegiatan konseling kelompok lanjutan untuk pembahasan topik selanjutnya. 

 

Evaluasi: Pertemuan ketiga ini anggota kelompok masih ragu mengungkapkan 

permasalahan yang sedang dialami, dalam pemilihan kata masih menjadi 

permasalahan. Langkah yang dilakukan peneliti  yaitu dengan menggunakan 

teknikresurence, paraphrase, dan klarifikasi sehingga dapat diperoleh informasi yang 

sesuai dengan kondisi yang dimaksud dari anggota kelompok, serta memotivasi 

anggota kelompok agar lebih berani bertannya dan mengungkapkan pendapatnya. 

4.2.2.1.7. Konseling Kelompok Tahap VI 

1. Tahap permulaan (Begining Stage) & Tahap transisi (Transition Stage) 

  Pertemuan keenam dilaksanakan hari sabtu, tanggal 1 juni 2013 di ruang kelas 

VII C setelah jam pelajaran sekolah, Tahap ini dimulai dari tahap permulaan yaitu 

dengan memulai dengan topik bebas, berdo‟a menjelaskan arti konseling kelompok, 

tujuan, pelaksanaan konseling kelompok, asas-asas dalam layanan konseling 
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kelompok dan pembacaan janji kerahasiaan. kemudian langsung dilanjutkan kepada 

tahap peralihan melalui permainan dan melihat kesiapan dari setiap anggota sebelum 

masuk tahap kegiatan 

2. Tahap kegiatan (WorkingStage) 

  Selanjutnya pemimpin kelompok mulai masuk kepada tahap kegiatan yang 

merupakan kegiatan inti dari konseling kelompok. Dalam tahap kegiatan konseling 

kelompok, sebelum mulai kegiatan pemimpin kelompok menjelaskan kembali 

pentingnya keterbukaan dan kerahasiaan dari apa yang disampaikan, serta 

menanyakan kembali mengenai kesiapan dari setiap anggota. 

 Setelah semua anggota menyatakan kesiapanya barulah pemimpin kelompok 

mulai mempersilahkan setiap anggota kelompok untuk menceritakan permasalahan 

yang dialami berkaitan dengan komunikasi antarpribadi yang dihadapi siswa di 

sekolah berkaitan dengan manfaat yang dirasakan selama kegiatan berkomunikasi. 

Dari pengungkapan permasalahan diperoleh dua permasalahan yaitu: 

1. ADK, DE, CAR, menyatakan  bahwa mereka termasuk orang yang 

menganggap komunikasi itu hanya sebatas bersifat verbal dan pengaruhnya 

kecil terhadap kehidupan sehari-hari. 

2.MW, NSU, NFZ, TSR HCN, RA, dan YY dampak dari komunikasi antarpribadi 

belum bisa dirasakan terutama berkaitan dengan pembinaan hubungan baik 

dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih tua. 
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  Dari kedua masalah tersebut kemudian disepakati bersama kira-kira masalah 

mana yang akan dibahas terlebih dahulu. Dari semua anggota akhirnya disepakati 

permasalahan kedua yaitu dampak dari komunikasi antarpribadi belum bisa dirasakan 

terutama berkaitan dengan pembinaan hubungan baik dengan teman sebaya maupun 

dengan orang yang lebih tua. 

 Dari pembahasan diketahui penyebab dampak dari komunikasi antarpribadi 

belum bisa dirasakan terutama berkaitan dengan pembinaan hubungan baik dengan 

teman sebaya maupun dengan orang yang lebih tua adalah akibat dari kemampuan 

dari berkomunikasi yang masih kurang, dan anggapan bahwa kemampuan 

komunikasi akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia.  

 Hal ini dikarenakan dalam lingkungan sekolah, mereka belum pernah mendapat 

pemahaman mengenai pentingnya cara komunikasi serta manfaat yang baik, terutama 

komunikasi antarpribadi. Sehingga mereka merasa bahwa komunikasi itu sama 

dengan berbicara. Padahal konsep berbicara dan komunikasi itu berbeda, terlebih 

komunikasi antarpribadi. Jika berbicara itu menekankan kepada kemampuan 

kelancaran dan penyampaian kata, tetapi konsep komunikasi itu lebih kompleks 

terutama komunikasi antarpribadi karena menyangkut interaksi antar individu sebagai 

personal yang utuh yang terdiri dari aspek fisik, kognitif, afektif dan psikomotor. Hal 

ini ditunjukan dengan seringnya mereka berkonflik dengan teman sebaya, kakak 

kelas, maupun guru BK. Hal ini dirasakan mereka sebagai hal yang mengganggu dan 

ingin segera ditemukan penyelesaianya. 
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 Setelah diketahui penyebabnya, selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai 

permasalahandampak dari komunikasi antarpribadi belum bisa dirasakan terutama 

berkaitan dengan pembinaan hubungan baik dengan teman sebaya maupun dengan 

orang yang lebih tua, dimana setiap anggota kelompok saling mengungkapkan 

pendapat dan pandangan mengenai solusi dari permasalahan yang dibahas, hingga 

diperoleh kesimpulan bahwa kita perlu mengembangkan komunikasi antarpribadi 

yang baik, yaitu memandang lawan bicara sebagai individu yang utuh, dan dalam 

berkomunikasi tidak hanya fisik tapi kita juga harus memperhatikan sikap, dan 

perasaan kita terhadap lawan bicara. 

3. Tahap pengakhiran (Termination Stage) 

Setelah dirasa cukup, pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan konseling 

kelompok dengan meminta anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dari 

permasalahan mengenai permasalahan dampak dari komunikasi antarpribadi belum 

bisa dirasakan terutama berkaitan dengan pembinaan hubungan baik dengan teman 

sebaya maupun dengan orang yang lebih tua, dan hasilnya adalah perlu 

mengembangkan komunikasi antarpribadi yang baik, yaitu memandang lawan bicara 

sebagai individu yang utuh, dan dalam berkomunikasi tidak hanya fisik tapi kita juga 

harus memperhatikan sikap, dan perasaan kita terhadap lawan bicara 

 Setelah meminta anggota kelompok menyimpulkan, pemimpin kelompok 

mengakhiri kegiatan konseling kelompok dengan mengadakan penilaian jangka 

pendek dengan menggunakan penilaian secara lisan mengacu kepada UCA 
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(Understanding, Confort, Actions) dan dilanjutkan membaca do‟a dan menyepakati 

kegiatan konseling kelompok lanjutan untuk pembahasan topik selanjutnya yaitu 

permasalahan yanng dialami ADK, DE, CAR, bahwa mereka termasuk orang yang 

menganggap komunikasi itu hanya sebatas bersifat verbal dan pengaruhnya kecil 

terhadap kehidupan sehari-hari. 

. 

Evaluasi: Pertemuan ketuju ini anggota kelompok sudah terbuka dan mau 

menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Akan tetapi dalam pertemuan ini 

masih ada dari beberapa anggota kelompok yang bercanda dengan menertawakan 

teman yang pendapatnya dianggap lucu, sehingga ada yang merasa malu. Untuk 

mengatasi hal tersebut pemimpin kelompok melakukan teknik resurence yaitu 

memberi dorongan positif sehingga mereka merasa didengarkan dan tidak 

memperdulikan ejekan dari anggota kelompok yang lain. 

4.2.2.1.8. Konseling Kelompok Tahap VII 

1. Tahap permulaan (Begining Stage) & Tahap transisi (Transition Stage) 

Konseling  dilaksanakan hari senin, tanggal 3 juni 2013 di ruang kelas VII C 

setelah jam pelajaran sekolah. Tahap ini dimulai dari tahap permulaan yaitu dengan 

memulai dengan topik bebas, berdo‟a menjelaskan arti konseling kelompok, tujuan, 

pelaksanaan konseling kelompok, asas-asas dalam layanan konseling kelompok dan 

pembacaan janji kerahasiaan. kemudian langsung dilanjutkan kepada tahap 
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peralihan melalui permainan dan melihat kesiapan dari setiap anggota sebelum 

masuk tahap kegiatan. 

2. Tahap kegiatan (WorkingStage) 

  Selanjutnya pemimpin kelompok mulai masuk kepada tahap kegiatan yang 

merupakan kegiatan inti dari konseling kelompok. Dalam tahap kegiatan konseling 

kelompok, sebelum mulai kegiatan pemimpin kelompok menjelaskan kembali 

pentingnya keterbukaan dan kerahasiaan dari apa yang disampaikan, serta 

menanyakan kembali mengenai kesiapan dari setiap anggota. 

 Setelah semua anggota menyatakan kesiapanya barulah pemimpin kelompok 

mulai mempersilahkan anggota kelompok yaitu ADK, DE, dan CAR, menceritakan 

tentang permasalahan yang dialaminyabahwa mereka termasuk orang yang 

menganggap komunikasi itu hanya sebatas bersifat verbal dan pengaruhnya kecil 

terhadap kehidupan sehari-hari. 

  Dari pembahasan penyebab permasalahan ADK, DE, dan CAR komunikasi 

itu hanya sebatas bersifat verbal dan pengaruhnya kecil terhadap kehidupan sehari-

hari. Mereka menganggap bahwa kegiatan komunikasi itu hal yang kurang 

berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan mereka tidak 

terbiasa menceritakan apa yang dialami kepada orang lain, karena hal itu sia-sia.  

  Anggapan ini didasarkan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari 

ketika mereka mengalami suatu masalah sering dimarahi oleh orang tua, guru dan 

orang yang mereka anggap dapat membantu justru malah sering mempersalahkan 
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mereka. Padahal sebenarnya mereka ingin dimengerti dan dipahami oleh orang lain 

tetapi apa yang diharapkan sering malah berkebalikan. Hal ini dirasakan mereka 

sebagai hal yang mengganggu dan ingin segera ditemukan penyelesaianya. 

  Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai permasalahan ADK, DE, dan 

CAR komunikasi itu hanya sebatas bersifat verbal dan pengaruhnya kecil terhadap 

kehidupan sehari-hari, yang disebabkan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-

hari ketika mereka mengalami suatu masalah sering dimarahi oleh orang tua, guru 

dan orang yang mereka anggap dapat membantu justru malah sering mempersalahkan 

mereka, dimanasetiap anggota kelompok saling mengungkapkan pendapat dan 

pandangan mengenai solusi dari permasalahan yang dibahas. 

  Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa kita harus mulai belajar 

berpikiran positif terhadap apapun yang dialami. Adapun caranya adalah dengan 

senantiasa mengambil hikmah dan memandang dari sudut positif terhadap setiap 

kejadian yang dialami. 

3. Tahap pengakhiran (Termination Stage) 

Setelah dirasa cukup, pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan konseling 

kelompok dengan meminta anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dari 

permasalahan komunikasi itu hanya sebatas bersifat verbal dan pengaruhnya kecil 

terhadap kehidupan sehari-hari, yang disebabkan pengalaman mereka dalam 

kehidupan sehari-hari ketika mereka mengalami suatu masalah sering dimarahi oleh 

orang tua, guru dan orang yang mereka anggap dapat membantu justru malah sering 
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mempersalahkan mereka Kesimpulanya adalah harus mulai belajar berpikiran positif 

terhadap apapun yang dialami. Adapun caranya adalah dengan senantiasa mengambil 

hikmah dan memandang dari sudut positif terhadap setiap kejadian yang dialami

 Setelah meminta anggota kelompok menyimpulkan, pemimpin kelompok 

mengakhiri kegiatan konseling kelompok dengan dengan mengadakan penilaian 

jangka pendek dengan menggunakan penilaian secara lisan mengacu kepada UCA 

(Understanding, Confort, Actions) dilanjutkan membaca do‟a dan menyepakati 

kegiatan konseling kelompok lanjutan untuk pembahasan topik selanjutnya. 

 

Evaluasi: Konselingketiga ini anggota kelompok masih bingung mengungkapkan 

permasalahan yang sedang dialami, dalam pemilihan kata masih menjadi 

permasalahan. Langkah yang dilakukan peneliti  yaitu dengan menggunakan teknik 

resurence,  paraphrase, dan klarifikasi sehingga dapat diperoleh informasi yang 

sesuai dengan kondisi yang dimaksud dari anggota kelompok, serta memotivasi 

anggota kelompok agar lebih berani bertannya dan mengungkapkan pendapatnya. 

4.2.2.1.9. Konseling Kelompok Tahap VIII 

1. Tahap Permulaan (Begining Stage) & Tahap transisi (Transition Stage) 

  Konselingkesembilan dilaksanakan hari sabtu, tanggal 8 juni 2013 di ruang 

kelas VII C setelah jam pelajaran sekolah, Tahap ini dimulai dari tahap permulaan 

yaitu dengan memulai dengan topik bebas, berdo‟a menjelaskan arti konseling 

kelompok, tujuan, pelaksanaan konseling kelompok, asas-asas dalam layanan 
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konselingkelompok dan pembacaan janji kerahasiaan. kemudian langsung dilanjutkan 

kepada tahap peralihan melalui permainan dan melihat kesiapan dari setiap anggota 

sebelum masuk tahap kegiatan. 

2. Tahap Kegiatan (WorkingStage) 

  Selanjutnya pemimpin kelompok mulai masuk kepada tahap kegiatan yang 

merupakan kegiatan inti dari konseling kelompok. Dalam tahap kegiatan konseling 

kelompok, sebelum mulai kegiatan pemimpin kelompok menjelaskan kembali 

pentingnya keterbukaan dan kerahasiaan dari apa yang disampaikan, serta 

menanyakan kembali mengenai kesiapan dari setiap anggota. 

 Setelah semua anggota menyatakan kesiapanya barulah pemimpin kelompok 

mulai mempersilahkan setiap anggota kelompok untuk menceritakan permasalahan 

yang dialami berkaitan dengan Permasalahan komunikasi antarpribadi terkait dengan 

penggunaan kata yang menimbulkan multitafsir. dari pengungkapan permasalahan 

diperoleh dua permasalahan yaitu: 

1. ADK, DE, CAR, MW, dan NSU menyatakan  bahwa mereka termasuk orang 

yang sulit mencari kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam 

pikiran dan dirasakanya. 

2. NFZ, TSR HCN, RA, dan YY mengalami masalah bahasa, dimana mereka sering 

menggunakan istilah yang masih asing ditelinga orang umum, sehingga merasa 

tidak percaya diri saat berkomunikasi. 
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  Dari kedua masalah tersebut memiliki kesamaan yaitu masalah kesulitan 

menemukan kata atau istilah yang tepat dan mudah dipahami oleh orang lain. Oleh 

karena itu,pemimpin kelompok mencoba mengklarifikasikan kepada anggota 

kelompok, dan anggota kelompok membenarkanya. Dari semua anggota akhirnya 

disepakati pembahasan masalah kesulitan menemukan kata atau istilah yang tepat dan 

mudah dipahami lawan bicara. 

 Dari pembahasan diketahui penyebab masalah kesulitan menemukan kata atau 

istilah yang tepat dan mudah dipahami lawan bicara. Hal ini dikarenakan dalam 

lingkungan kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa jawa sedangkan 

disekolah mereka dalam berkomunikasi diharuskan menggukan bahasa indonesia.Hal 

ini diperparah dengan jarangya mereka membaca buku sehingga mereka merasa 

kesulitan menemukan istilah kata yang cocok untuk mengungkapkan apa yang ada 

dalam pikiran dan dirasakanya. Hal ini diperparah dengan pikiran mereka yangg 

sering nge-blenkatau tiba-tiba saja kehilangan kemampuan daya kreatifitas dalam 

menemukan kata dan istilah yang tepat dan ini dirasakan mereka sebagai hal yang 

mengganggu dan ingin segera ditemukan penyelesaianya. 

 Setelah diketahui penyebabnya, selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai 

permasalahan masalah kesulitan menemukan kata atau istilah yang tepat dan mudah 

dipahami lawan bicara., dimana setiap anggota kelompok saling mengungkapkan 

pendapat dan pandangan mengenai solusi dari permasalahan yang dibahas, hingga 

diperoleh kesimpulan bahwa kita perlu memperbanyak latihan dan berkomunikasi 

terutama menggunakan bahasa indonesia, sehingga kita terlatih dan memiliki banyak 
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kosa kata. Serta untuk lebih memperkaya kosakata lebih dianjurkan untuk lebih 

banyak membaca. 

3. Tahap pengakhiran (Termination Stage) 

Setelah dirasa cukup, pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan konseling 

kelompok dengan meminta anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dari 

permasalahan mengenai masalah kesulitan menemukan kata atau istilah yang tepat 

dan mudah dipahami lawan bicara, dan hasilnya adalah perlu memperbanyak latihan 

komunikasi dan membaca untuk memperbanyak kosakata. 

 Setelah meminta anggota kelompok menyimpulkan, pemimpin kelompok 

mengakhiri kegiatan konseling kelompok dengan mengadakan penilaian jangka 

pendek dengan menggunakan penilaian secara lisan mengacu kepada UCA 

(Understanding, Confort, Actions) dan dilanjutkan membaca do‟a dan menyepakati 

kegiatan konseling kelompok lanjutan untuk pertemuan terakhir. 

4.2.2.1.10. Pertemuan Kesepuluh Post test 

1. Tahap permulaan (Begining Stage) & Tahap transisi (Transition Stage) 

  Pertemuan kesepuluh dilaksanakan hari senin, tanggal 10 juni 2013 di ruang 

kelas VII C setelah jam pelajaran sekolah dengan waktu pelaksanaan selama 30 

menit. Tahap ini dimulai dari tahap permulaan yaitu dengan memulai dengan topik 

bebas, berdo‟a menjelaskan tujuan, dan  tata cara pengisian dari post test.  Setelah 

penjelasan selesai dan ditanyakan tentang kesiapan setiap anggota dan mereka telah 
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menyatakan kesiapannya, kemudian langsung dilanjutkan kepada tahap pengisian 

post test. 

2. Tahap kegiatan (WorkingStage) 

 Selanjutnya pemimpin kelompok mulai masuk kepada tahap kegiatan yang 

merupakan kegiatan inti dari konseling kelompok. Dalam tahap kegiatan konseling 

kelompok, sebelum mulai kegiatan pemimpin kelompok menjelaskan kembali 

pentingnya keterbukaan dan kerahasiaan dari apa yang disampaikan, serta 

menanyakan kembali mengenai kesiapan dari setiap anggota. 

Setelah menanyakan kesiapan anggota kelompok mengikuti pot testdengan 

mengisikan skala efektivitas komunikasi antarpribadi, skala ini sama dengan yang 

digunakan pada pre test. Tujuan dari pengisian post test ini adalah untuk mengetahui 

apakah terdapat perubahan efektivitas komunikasi antarpribadi antara sebelum 

memperoleh konseling dan sesudah memperoleh konseling kelompok. 

3. Pengakhiran 

Tahap ini merupakan tahap terakhir kegiatan post test. Sebelum kegiatan 

diakhiri, tak lupa peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan siswa mengikuti 

anggota kelompok, dan semoga apa yang diperoleh dalam kegiatan konseling 

kelompok bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan efektivitas komunikasi 

antarapribadi dan peningkatan kualitas kehidupan sosial siswa. 
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Untuk kegiatan selanjutnya peneliti mengevaluasi kegiatan dari awal sampai 

akhir konseling kelompok dan tujuan-tujuan yang telah dicapai oleh anggota 

kelompok. Kemudian peneliti bersama-sama konseli mengevaluasi hasil pertemuan 

selama proses konseling dengan menanyakan UCA. Berikut ini dapat dilihat hasil 

evaluasi yang meliputi evaluasi pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

 Sebelum mengakhiri post test, peneliti menawarkan kegiatan lanjutan dilain 

kesempatan jika anggota kelompok merasa ada tujuan yang belum tercapai. Setelah 

itu peneliti mengakhiri kegiatan dengan do‟a. Adapun hasil dari post tes adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4.  

Hasil Post Tes Anggota Kelompok 

No  Kode Siswa Post test Kriteria Perbedaan  

1 ADK 166 S 21 

2 CAR 170 S 16 

3 DE 172 S 20 

4 HCN 169 S 20 

5 MW 165 S 20 

6 NSU 173 S 20 

7 NFZ 170 S 21 

8 RA 169 S 12 
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9 TSR 179 S 24 

10 YY 170 S 25 

 Rata-rata 170,3 S 19,9 

   Sumber : data diolah 2013 

 Analisis hasil post tes efektivitas komunikasi antarpribadi kesepuluh anggota 

kelompok, yang dapat dilihat pada tabel 4.4. menunjukan terjadi peningkatan yang 

semula kesepuluh anggota kelompok termasuk dalam kategori rendah, setelah 

mengikuti konseling kelompok terjadi peningkatan menjadi sedang. Hal ini 

menunjukan bahwa konseling kelompok dapat meningkatkan efektivitas komunikasi 

antarpribadi. 

 

4.2.3. Perubahan Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Siswa Antara Sebelum 

dan Sesudah Memperoleh Layanan Konseling Kelompok.  

Diantara sepuluh anggota kelompok yang dijadikan objek penelitian, yang 

memiliki tingkat kenaikan efektivitas komunikasi antarpribadi tertinggi yaitu TSR 

sebesar 25 sekor. Sedangkan sekor kenaikan rendah yaitu sebesar 12 diperoleh RA. 

Dari kesepuluh anggota kelompok terjadi kenaikan sekor rata-rata sebesar 19,9.  

Berikut akan dibahas secara khusus mengenai masing-masing anggota 

kelompok saat mengikuti proses konseling: 
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1. Anggota kelompok 1 (ADK) 

Tabel 4.5. 

 Hasil Analisis ADK 

No Kriteria   Sebelum  Kriteria Sesudah  Kriteria 

1.  Respek  21 S 24 S 

2.  Empati  22 S 21 S 

3.  Humble  30 R 32 S 

4.  Meningkatnya 

hubungan 

antarpribadi  

14 R 24 S 

5.  Melaksanakan 

pesan secara 

sukarela 

20 S 21 S 

6.  Clarity  18 R 22 S 

7.  Audible  20 S 23 S 

 Total  145 R 166 S 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ADK mengalami masalah 

efektivitas komunikasi antarpribadinya terutama dalam hal sikap humble,  

meningkatnya hubungan antarpribadi, dan clarity  yang ditandai dengan sekor yang 

termasuk kategori rendah. Akan tetapi setelah mengikuti konseling kelompok sikap 
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humble yang rendah, meningkatnya hubungan antarpribadi yang rendah serta clarity 

yang rendah dapat ditingkatkan, yang ditandai dengan peningkatan sekor yang 

diperoleh setelah mengikuti konseling kelompok. 

2. Anggota kelompok 2 (CAR) 

Tabel 4.6. 

 Hasil Analisis CAR 

No Kriteria   Sebelum  Kriteria Sesudah  Kriteria 

1.  Respek  23 S 24 S 

2.  Empati  22 S 21 S 

3.  Humble  29 R 34 S 

4.  Meningkatnya 

hubungan 

antarpribadi  

18 R 26 S 

5.  Melaksanakan 

pesan secara 

sukarela 

20 S 21 S 

6.  Clarity  16 R 22 S 

7.  Audible  20 S 26 S 

 Total  154 R 170 S 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa CAR mengalami 

masalah efektivitas komunikasi antarpribadinya terutama dalam hal sikap 

humble,  meningkatnya hubungan antarpribadi, dan clarity  yang ditandai 

dengan sekor yang termasuk kategori rendah. Akan tetapi setelah mengikuti 

konseling kelompok sikap humble yang rendah, meningkatnya hubungan 

antarpribadi yang rendah serta clarity yang rendah dapat ditingkatkan, yang 

ditandai dengan peningkatan sekor yang diperoleh setelah mengikuti 

konseling kelompok. 

3. Anggota kelompok 3 (DE) 

Tabel 4.7 

 Hasil Analisis DE 

No Kriteria   Sebelum  Kriteria Sesudah  Kriteria 

1.  Respek  23 S 24 S 

2.  Empati  22 S 21 S 

3.  Humble  29 R 34 S 

4.  Meningkatnya 

hubungan 

antarpribadi  

18 R 26 S 

5.  Melaksanakan 

pesan secara 

20 S 21 S 
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sukarela 

6.  Clarity  16 R 22 S 

7.  Audible  20 S 26 S 

 Total  154 R 170 S 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa DE mengalami masalah 

efektivitas komunikasi antarpribadinya terutama dalam hal sikap humble,  

meningkatnya hubungan antarpribadi, dan clarity  yang ditandai dengan sekor yang 

termasuk kategori rendah. Akan tetapi setelah mengikuti konseling kelompok sikap 

humble yang rendah, meningkatnya hubungan antarpribadi yang rendah serta clarity 

yang rendah dapat ditingkatkan, yang ditandai dengan peningkatan sekor yang 

diperoleh setelah mengikuti konseling kelompok. 

4. Anggota kelompok 4 (HCN) 

Tabel 4.8 

 Hasil Analisis HCN 

No Kriteria   Sebelum  Kriteria Sesudah  Kriteria 

1.  Respek  19 R 24 S 

2.  Empati  18 R 21 S 

3.  Humble  30 R 32 S 

4.  Meningkatnya 16 R 24 S 
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hubungan 

antarpribadi  

5.  Melaksanakan 

pesan secara 

sukarela 

20 R 21 S 

6.  Clarity  16 R 22 S 

7.  Audible  18 R 23 S 

 Total  149 R 169 S 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa HCN mengalami 

masalah efektivitas komunikasi antarpribadinya dalam ketuju aspek yaitu 

sikap respek, empati, sikap humble,  meningkatnya hubungan antarpribadi, 

melaksanakan pesan secara sukarela, clarity dan audibel  yang ditandai 

dengan sekor yang termasuk kategori rendah. Akan tetapi setelah mengikuti 

konseling kelompok efektivitas komunikasi yang  rendah dapat 

ditingkatkan, yang ditandai dengan peningkatan sekor yang diperoleh 

setelah mengikuti konseling kelompok. 
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5. Anggota kelompok 5 (MW) 

Tabel 4.9. 

 Hasil Analisis MW 

No Kriteria   Sebelum  Kriteria Sesudah  Kriteria 

1.  Respek  21 S 23 S 

2.  Empati  22 S 24 S 

3.  Humble  30 R 34 S 

4.  Meningkatnya 

hubungan 

antarpribadi  

14 R 22 S 

5.  Melaksanakan 

pesan secara 

sukarela 

20 S 21 S 

6.  Clarity  18 R 22 S 

7.  Audible  20 S 21 S 

 Total  145 R 165 S 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa MW mengalami 

masalah efektivitas komunikasi antarpribadinya terutama dalam hal 

sikap humble,  meningkatnya hubungan antarpribadi, dan clarity  yang 

ditandai dengan sekor yang termasuk kategori rendah. Akan tetapi 
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setelah mengikuti konseling kelompok sikap humble,  meningkatnya 

hubungan antarpribadi, dan clarity  yang rendah dapat ditingkatkan, 

yang ditandai dengan peningkatan sekor yang diperoleh setelah 

mengikuti konseling kelompok. 

6. Anggota kelompok 6 (NSU) 

Tabel 4.10 

 Hasil Analisis NSU 

No Kriteria   Sebelum  Kriteria Sesudah  Kriteria 

1.  Respek  22 S 24 S 

2.  Empati  18 R 21 S 

3.  Humble  30 R 32 S 

4.  Meningkatnya 

hubungan 

antarpribadi  

15 R 24 S 

5.  Melaksanakan 

pesan secara 

sukarela 

20 R 25 S 

6.  Clarity  19 R 22 S 

7.  Audible  23 S 25 S 

 Total  153 R 173 S 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa NSU mengalami 

masalah efektivitas komunikasi antarpribadinya terutama dalam hal empati, 

sikap humble,  meningkatnya hubungan antarpribadi, melaksanakan pesan 

secara sukarela dan clarity  yang ditandai dengan sekor yang termasuk 

kategori rendah. Akan tetapi setelah mengikuti konseling kelompok empati, 

sikap humble,  meningkatnya hubungan antarpribadi, melaksanakan pesan 

secara sukarela dan clarity  yang rendah dapat ditingkatkan, yang ditandai 

dengan peningkatan sekor yang diperoleh setelah mengikuti konseling 

kelompok. 

7. Anggota kelompok 7 (NFZ) 

Tabel 4.11. 

 Hasil Analisis NFZ 

No Kriteria   Sebelum  Kriteria Sesudah  Kriteria 

1.  Respek  16 R 24 S 

2.  Empati  17 R 21 S 

3.  Humble  30 R 32 S 

4.  Meningkatnya 

hubungan 

antarpribadi  

14 R 24 S 

5.  Melaksanakan pesan 

secara sukarela 

20 R 23 S 
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6.  Clarity  18 R 22 S 

7.  Audible  16 R 23 S 

 Total  149 R 170 S 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa NFZ mengalami 

masalah efektivitas komunikasi antarpribadinya dalam hal sikap respek, 

empati, sikap humble,  meningkatnya hubungan antarpribadi, melaksanakan 

pesan secara sukarela, clarity  dan audible  yang ditandai dengan sekor yang 

termasuk kategori rendah. Akan tetapi setelah mengikuti konseling 

kelompok respek, empati, sikap humble,  meningkatnya hubungan 

antarpribadi, melaksanakan pesan secara sukarela, clarity  dan audible yang 

rendah dapat ditingkatkan, yang ditandai dengan peningkatan sekor yang 

diperoleh setelah mengikuti konseling kelompok. 

8. Anggota kelompok 8 (RA) 

Tabel 4.12 

 Hasil Analisis RA 

No Kriteria   Sebelum  Kriteria Sesudah  Kriteria 

1.  Respek  21 S 24 S 

2.  Empati  18 R 21 S 

3.  Humble  30 R 32 S 
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4.  Meningkatnya 

hubungan 

antarpribadi  

 

16 R 24 S 

5.  Melaksanakan 

pesan secara 

sukarela 

18 R 21 S 

6.  Clarity  18 R 22 S 

7.  Audible  21 S 23 S 

 Total  157 R 169 S 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa RA mengalami 

masalah efektivitas komunikasi antarpribadinya terutama dalam hal empati, 

sikap humble,  meningkatnya hubungan antarpribadi, melaksanakan pesan 

secara sukarela dan clarity  yang ditandai dengan sekor yang termasuk 

kategori rendah. Akan tetapi setelah mengikuti konseling kelompok empati, 

sikap humble, meningkatnya hubungan antarpribadi, melaksanakan pesan 

secara sukarela dan clarity  yang rendah dapat ditingkatkan, yang ditandai 

dengan peningkatan sekor yang diperoleh setelah mengikuti konseling 

kelompok. 
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9. Anggota kelompok 9 (TSR) 

Tabel 4.13. 

 Hasil Analisis Perbedaan  TSR 

No Kriteria   Sebelum  Kriteria Sesudah  Kriteria 

1.  Respek  20 R 48 T 

2.  Empati  23 S 21 S 

3.  Humble  28 R 40 T 

4.  Meningkatnya 

hubungan 

antarpribadi  

14 R 24 S 

5.  Melaksanakan 

pesan secara 

sukarela 

20 S 21 S 

6.  Clarity  18 R 32 T 

7.  Audible  20 S 23 S 

 Total  155 R 179 S 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa TSR mengalami 

masalah efektivitas komunikasi antarpribadinya terutama dalam hal respek, 

sikap humble,  meningkatnya hubungan antarpribadi, melaksanakan pesan 

secara sukarela, dan clarity  yang ditandai dengan sekor yang termasuk 
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kategori rendah. Akan tetapi setelah mengikuti konseling kelompok respek, 

sikap humble,  meningkatnya hubungan antarpribadi, melaksanakan pesan 

secara sukarela, dan clarity yang rendah dapat ditingkatkan, yang ditandai 

dengan peningkatan sekor yang diperoleh setelah mengikuti konseling 

kelompok. 

10.  Anggota kelompok 10 (YY) 

Tabel 4.14. 

 Hasil Analisis YY 

No Kriteria   Sebelum  Kriteria Sesudah  Kriteria 

1.  Respek  19 R 24 S 

2.  Empati  18 R 27 T 

3.  Humble  30 R 32 S 

4.  Meningkatnya 

hubungan antarpribadi  

14 R 24 S 

5.  Melaksanakan pesan 

secara sukarela 

23 S 27 T 

6.  Clarity  18 R 22 S 

7.  Audible  20 S 23 S 

 Total  155 R 170 S 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa YY mengalami masalah 

efektivitas komunikasi antarpribadinya terutama dalam hal respek, empati, sikap 

humble,  meningkatnya hubungan antarpribadi, dan clarity  yang ditandai dengan 

sekor yang termasuk kategori rendah. Akan tetapi setelah mengikuti konseling 

kelompok respek, empati, sikap humble,  meningkatnya hubungan antarpribadi, dan 

clarity yang rendah dapat ditingkatkan, yang ditandai dengan peningkatan sekor yang 

diperoleh setelah mengikuti konseling kelompok. 

4.3. Uji Hipotesis 

Analisis data untuk mengetahui apakah konseling kelompokdapat 

meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi pada siswa kelas VII C SMP 

Negeri 3 Kendal dapat dilakukan dengan analisis statistik non parametrik yaitu 

ujiwilcoxon.Hasil perhitungan uji wilcoxon pada penelitian iniselengkapnya dapat 

dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.15. 

Tabel Kerja Uji Wilcoxon 

No . Siswa XA1 XB2 7Beda Tanda Jenjang 

 XB82 – XA1 Jenjang + - 

1 ADK 145,0 166,0 21,0 8,5 8,5 0,0 

2 CAR 154,0 170,0 16,0 3,0 3,0 0,0 

3 DE 152,0 172,0 20,0 5.5 5.5 0,0 
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Sumber : data diolah 2013 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel untuk ujiwilcoxon, jumlah jenjang 

yang kecil atau Thitung nilainya adalah 53,0. Sedangkan Ttabel untuk n = 10 dengan 

taraf kesalahan 5 % nilainya adalah 1. Sehingga Thitung 53,0 > T table 1 atau berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak dan bahwa efektivitas komunikasi antarpribadi siswa kelas 

VII C SMP Negeri 3 Kendal dapat ditingkatkan melalui konseling kelompok. 

4.4.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarakan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat peningkatan efektivitas 

komunikasi antarpribadi setelah dilakukan konseling kelompok. Dari 34 siswa yang 

ada di kelas VII C terdapat 10 siswa yang mengalami efektivitas komunikasi 

antarpribadi yang rendah. hal ini ditandai dengan sekor pre test yang termasuk 

kategori rendah. 

4 HCN 149,0 169,0 20,0 5.5 5.5 0,0 

5 MW 145,0 165,0 20,0 5.5 5.5 0,0 

6 NSU 153,0 173,0 20,0 5.5 5.5 0,0 

7 NFZ 149,0 170,0 21,0 8,5 8,5 0,0 

8 RA 157,0 169,0 12,0 1,0 1,0 0,0 

9 TSR 155,0 179,0 24,0 10,0 10,0 0,0 

10 YY 155,0 170,0 15,0 2,0 2,0 0,0 

 Jumlah 53,0 0,0 
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Dari ketuju kriteria dalam efektivitas komunikasi antarpribadi yang dijadikan 

tolok ukur efektivitas komunikasi antarpribadi, kebanyakan siswa yang menjadi 

anggota kelompok mengalami masalah dalam respek, yaitu penghargaan terhadap 

lawan bicara, sikap humble yaitu sikap rendah hati, yang ditandai dengan kemauan 

mengakui kesalahan dan rela memaafkan, hubungan antarpribadi, yang ditandai 

masih belum dirasakanya manfaat komunikasi antarpribadi, serta clarity yang 

ditandai masih banyaknya pesan yang salah tafsir. 

Kegiatan konseling kelompok merupakan salah satu jenis layanan dalam 

bimbingan konseling yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

mengan memanfaatkan dinamika kelompok. Penggunaan konseling kelompok 

dianggap efektif untuk meningkatkan, karena dalam konseling kelompok setiap 

anggota diajak berlatih berkomunikasi, berempati dan menghargai lawan bicara, dan 

hal ini sangat membantu dalam upaya peningkatan efektivitas komunikasi 

antarpribadi siswa. 

Kegiatan konseling kelompok dengan tujuan meningkatkan efektivitas 

komunikasi antarpribadi siswa dilaksanakan selama delapan kali pertemuan dan 

diakhiri dengan post test. Post tes dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adakah 

peningkatan efektivitas komunikasi antarpribadi dari anggota kelompok., sehingga 

dapat diketahui apakah konseling kelompok dapat meningkatkan efekivitas 

komunikasi antarpribadi siswa. 

Hasil post test menunjukan terdapat peningkatan sekor dari pre tes yang 

rendah menjadi meningkat sedang pada post tes. Hal ini menunjukan bahwa setelah 
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siswa mengikuti konseling kelompok siswa mengalami peningkatan efektivitas 

komunikasi antarpribadinya. Terutama untuk masalah respek, sikap humbel dan 

clarty yang semula rendah menjadi sedang. 

Hasil uji beda yang dilakukan dengan menggunakan uji wilcoxon dengan 

hasil yang diperoleh Thitung nilainya adalah 53,0. Sedangkan Ttabel untuk n = 10 dengan 

taraf kesalahan 5 % nilainya adalah 1. Sehingga Thitung 53,0 > T table 1 atau berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak dan bahwa efektivitas komunikasi antarpribadi siswa kelas 

VII C SMP Negeri 3 Kendal dapat ditingkatkan melalui konseling kelompok. 

Berdasarkan tabel uji wilcoxon diketahui bahwa peningkatan efektivitas 

komunikasi antarpribadi rata-rata 19,9 dari sekor rata-rata secara keseluruhan. 

Peningkatan tertinggi dialami oleh YY dengan beda sekor sebesar 25 dan 

peningkatan terendah dialami oleh RA yang hanya sebesar 12 dari sekor pre test. 

Namun secara keseluruhan kesepuluh siswa mengalami kenaikan dari kriteria rendah 

menjadi sedang. 

Kenaikan sekor yang hanya mencapai tingkat kiteria sedang dikarenakan 

beberapa hal, diantaranya yaitu waktu pelaksanaan konseling kelompok yang 

dilakukan setelah pulang sekolah, dimana siswa sudah berada pada kondisi 

konsentrasi yang menurun, ruangan yang panas menjadi penyebab kurang efektifnya 

pelaksanaan konseling kelompok. Selain itu faktor lingkungan yang bising, juga 

manjadi penyebab terganggunya proses jalanya konseling kelompok. Hal ini 

berdampak kurang optimalnya pelaksanaan konseling kelompok dan berdampak 
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kepada hasil yang diperoleh dalam upaya peningkatan efektivitas komunikasi 

antarpribadi siswa.  

Selain faktor diatas juga terdapat faktor sosio-culture dimana kebiasaan siswa 

kelas VII C SMP Negeri 3 Kendal masih banyak menganggap bahwa membicarakan 

masalah pribadi yang dialami merupakan hal yang tidak etis dirasakan peneliti 

sebagai faktor penghambat yang cukup berpengaruh terhadap kurang optimalnya 

konseling kelompok, walaupun pada akhirya peneliti mampu mengatasi, akan tetapi 

butuh waktu yang cukup lama untuk melakukanya. 

4.5.  Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini telah tercapai dilaksanakan sebaik mungkin, akan 

tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan. Berikut ini adalah keterbatasan peneliti: 

1) Konseling kelompok yang dilaksanakan sebanyak delapan kali pertemuan selama 

kurang lebih satu setengah bulan sebenarnya dirasa kurang maksimal. Karena 

hasil dari proses konseling kelompok yang maksimal tidak bisa dilakukan secara 

instan, apalagi dalam hal ini untuk mengukur efektivitas komunikasi 

antarpribadi. Efektivitas komunikasi antarpribadi perlu dikontrol dari waktu ke 

waktu. 

2) Waktu pelaksanaan konseling kelompok kurang efektif karena hanya 45 menit 

dan dilaksanakan saat jam pulang sekolah, anggota kelompok sudah tidak 

konsentrasi lagi. 
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3) Untuk pengecekan perubahan perilaku klien hanya menggunakan skala 

efektivitas komunikasi antarpribadi. Perilaku siswa selama di dalam kelas dan di 

sekolah tidak bisa teramati secara langsung dan hal ini bisa menjadikan 

terjadinya bias. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian “meningkatkan efektivitas komunikasi 

antarpribadi melalui layanan konseling kelompok pada siswa kelas VII C tahun ajaran 

2012-2013 ” dapat disimpulkan bahwa : 

5.1.1  Berdasarkan hasil pre test pada enam konseli pada tabel 4.2 dapat 

disimpulkan bahwa kesepuluh siswa sebelum mendapat perlakuan berupa 

layanan konseling kelompok berada pada kondisi Rendah  

5.1.2 Berdasarkan hasil pos tes pada enam konseli pada tabel 4.3 dapat disimpulkan 

bahwa kesepuluh siswa setelah mendapat perlakuan berupa layanan konseling 

kelompok, kesepuluh siswa berada dalam kategori rata-rata sedang. 

5.1.3 Terdapat peningkatan efektifitas komunikasi antarpribadi siswa sebelum dan 

setelah mendapatkan layanan konseling kelompok.  Siswa rata-rata 

mengalami peningkatan efektivitas komunikasi antarpribadi yang semula 

rendah menjadi sedang setelah mengikuti konseling kelompok. Maka dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas komunikasi antarpribadi dapat ditingkatkan 

dengan konseling kelompok. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian “meninngkatkan efektivitas komunikasi 

antarpribadi melalui layanan konseling kelompok pada siswa kelas VII C SMP 

Negeri 3 Kendal tahun 2012-2013”, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu: 

5.2.1 Untuk siswa 

 Untuk kesepuluh siswa yang menjadi anggota dalam konseling kelompok, saran 

dari penelitian antara lain sebagai berikut: 

1. ADK, tingkatkanlah keberanian untuk mengungkapkan apa yang terdapat 

dalam pikiran dan perasaan diri melalui latihan berkomunikasi secara rutin 

dengan teman dalam lingkungan sosial. 

2. CAR, berusahalah untuk tetap selalu menjaga diri dari pengaruh negatif 

lingkungan yang dapat menjadikan diri menjadi negatif dengan senantiasa 

mengembangkan perasaan positif melalui layanan bimbingan dan konseling 

yang tersedia di sekolah. 

3. DE, HCN, dan MW, tingkatanlah minat membaca karena dengan banyak 

membaca kemampuan kosakata kita akan bertambah banyak sehingga dalam 

komunikasi kita akan lancar. 

4.  NSU, NFZ, RA, TSR. dan YY, disarankan untuk mengaplikasikan apa yang 

diperoleh dan mengembangkan kemampuan komunikasi antarpribadi agar 

menjadi lebih baik melalui pemanfaatan layanan bimbingan dan konseling 

yang tersedia di sekolah. 
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5.2.2 Untuk Guru BK  

 Diharapkan meningkatkan pelayanan khususnya dalam hal ini mengenai 

konseling kelompok, perlu diupayakan adanya tenaga konselor yang memahami 

masalah siswa disamping juga dengan guru BK. Salah satu cara yang bisa dilakukan 

adalah dengan melakukan konseling kelompok dengan pendekatan tertentu. Selain 

itu juga diharapakan melibatkan orang tua dalam pembinaan atau kontroling kondisi 

siswa terkini. 

 

5.2.3 Peneliti Lebih Lanjut 

Peneliti lebih lanjut untuk dapat melakukan pengkajian lebih mendalam 

berkaitan dengan pemanfaatan konseling kelompok untuk meningkatkan efektivitas 

komunikasi antarpribadi siswa khususnya dalam hal ini yang terindikasi rendah.  
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Pedoman Wawancara  

 

Kepada : Guru BK, dan Guru Sekolah 

Hari/tanggal : 

Waktu  : 

 

 

NO Pertanyaan Keterangan 

1 Bagaimana kondisi siswa ketika didalam 

saat palajaran  dikelas? 

 

2 Apa yang siswa lakukan ketika mereka 

ketahuan melakukan pelanggaran tata tertib 

sekolah? 

 

3 Apa yang dilakukan siswa ketika melihat 

teman anda sedang dimarahi guru atas 

kesalahan yang tidak diperbuatnya? 

 

4 Bagaimana tanggapan siswa ketika diminta 

mengerjakan tugas dari guru BK? 

 

5 Apakah siswa telah melakukan program 

sekolah  salam, sapa, senyum dengan baik 

dan benar? 

 

6 Sikap apa yang biasa muncul ketika siswa 

diajak berbicara oleh guru BK? 

 

7 Apa yang menurut bapak ibu yang menjadi 

kelemahan siswa dalam  kegiatan  

komunikasi dengan  lingkungan sosialnya? 

 

   

 

 

 

 

Lampiran 1 
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Pedoman Wawancara  

 

Kepada :  Siswa  

Hari/tanggal : 

Waktu  : 

 

 

NO Pertanyaan Keterangan 

1 Bagaimana keadaan kelas anda saat jam 

pelajaran  sekolah berlangsung? 

 

2 Apa yang anda  lakukan ketika ketahuan 

melakukan pelanggaran tata tertib sekolah? 

 

3 Apa yang dilakukan Anda ketika melihat 

teman anda sedang dimarahi guru atas 

kesalahan yang tidak diperbuatnya? 

 

4 Bagaimana tanggapan Anda ketika diminta 

mengerjakan tugas dari guru BK? 

 

5 Apakah  Anda  telah melakukan program 

sekolah  salam, sapa, senyum dengan baik 

dan benar? 

 

6 

 

Apa yang menurut anda  yang menjadi 

kelemahan anda dalam  kegiatan  

komunikasi dengan  lingkungan sosial? 
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Variabel Indikator variable Deskriptor 

Perilaku komunikasi 

antar pribadi 

Respek   1. memberikan perasaan positif atau 
penghormatan diri kepada lawan bicara. 

2. Melakukan kritik atau menyatakan 
ketidaksependapatan kita terhadap seseorang, 
dengan penuh rasa penghormatan terhadap 
harga diri dan kebanggaan seseorang. 

Empati  3. mampu menempatkan diri kita pada situasi 
atau kondisi yang dihadapi orang lain. 

4. tidak lebur dalam emosional orang lain 

5. mampu berpikir sebagaimana orang lain 
berpikir. 

 Humble  6. tidak sombong dan memandang rendah orang 
lain,  

7. berani mengakui kesalahan, dan rela 
memaafkan,  

8. lemah lembut dan penuh  pengendalian diri. 

Meningkatnya hubungan 

antarpribadi antar individu 

yang terlibat dalam 

komunikasi antarpribadi 

9. pihak-pihak yang saling berkomunikasi 
merasakan manfaat dari komunikasi itu. 

10. munculnya hubungan yang positif antara 
komunikator dengan komunikan 

  

Melaksanakan pesan secara 

sukarela, 

11. Tidak ada dominasi dalam kegiatan komunikasi. 

12. pengungkapan apa yang ada dalam pikiran 
secara sukarela, jujur, jelas dan tanpa merasa 
takut 

Clarity  13. Tidak menggunakan kata yang dapat 
menimbulkan multitafsir. 

14. Audien dapat menangkap apa yang 
disampaikan komunikator secara tepat. 

Audibel  15. Tepat dalam intonasi. 

16. Suara nyaring, dan perkataan  jelas 

Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Skala Komunikasi Antarpribadi 
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 Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen Skala Efektifitas Komunikasi Antarpribadi 

Sebelum Try Out 

Variabel  Indikator  Deskriptor No item Jumla

h item (+) (-) 

Efektifitas 

Komunika

si 

Antarprib

adi 

Munculnya Sikap 

menghargai (Respect) 

1. memberikan perasaan positif atau 

penghormatan diri kepada lawan bicara. 

1, 3,  2, 4, 4 

2. Melakukan kritik atau menyatakan 

ketidaksependapatan kita terhadap 

seseorang, dengan penuh rasa 

penghormatan terhadap harga diri dan 

kebanggaan seseorang. 

5, 7 6, 8 4 

Empati  3. mampu menempatkan diri kita pada situasi 

atau kondisi yang dihadapi orang lain tanpa 

melebur dalam emosional orang lain 

9 , 11 10,  12 4 

 

4. mampu berpikir sebagaimana orang lain 

berpikir. 

13, 

15 

14, 16 4 

Rendah hati (Humble) 5. tidak sombong dan memandang rendah 

orang lain,  

17, 

19 

18, 20 4 

6. berani mengakui kesalahan, dan rela 

memaafkan,  

21 , 

23 

 

22,  24 

 

4 

7. lemah lembut dan penuh  pengendalian diri. 25, 

27 

26, 28 4 

Meningkatnya hubungan 

antarpribadi antar 

individu yang terlibat 

dalam komunikasi 

antarpribadi 

8. pihak-pihak yang saling berkomunikasi 

merasakan manfaat dari komunikasi itu. 

29, 

31, 

61 

30, 32, 

62 

6 

9. munculnya hubungan yang positif antara 

komunikator dengan komunikan 

33, 

35 

34, 36 4 

Melaksanakan pesan 

secara sukarela, 

10. Tidak ada dominasi dalam kegiatan 

komunikasi. 

37, 39 38, 40 4 

11. pengungkapan apa yang ada dalam pikiran 

secara sukarela, jujur, jelas dan tanpa 

merasa takut 

41, 43, 

63 

42, 44, 

64 
6 

Memiliki kejelasan 

makna (Clarity) 

12. Tidak menggunakan kata yang dapat 

menimbulkan multitafsir. 

45, 47 46, 48 4 

13. Audien dapat menangkap apa yang 

disampaikan komunikator secara tepat. 

49, 51 50, 52 4 

Dapat terdengar dengan 

baik (Audibel) 

14. Tepat dalam intonasi. 53, 55 54, 56 4 

15. Suara nyaring, dan perkataan  jelas 57, 59 58, 60 4 

Jumlah item 64 
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Uji Coba Skala Komunikasi Antarpribadi 

 

Petunjuk pengisian: 

 Di bawah ini ada beberapa pernyatan yang berkaitan dengan 

kegitan komunikasi antarpribadi Anda. Mohon beri tanda (√) pada kolom 

“SS” apabila pernyataan sangat sesuai dengan kodisi anda, ”S” bila sesuai, 

”KS” bila kurang sesuai, ”TS” bila tidak sesuai, dan ”STS” bila anda sangat 

tidak sesuai pada lembar jawab yang telah di sediakan. Jawaban anda adalah 

bersifat pribadi dan dijamin kerahasiaanya, jadi jawablah sesuai dengan 

kondisi anda yang sebenarnya. Jangan lupa mengisikan identitas anda secara 

lengkap sebelum anda menjawab pada lembar jawab yang tersedia. 

Identitas Diri dan Lembaga 
1. Nama     : ……………………… 

2. Jenis Kelamin    : Laki-laki / Perempuan 

3. Namasekolah    : ……………………… 

4. Kelas     : ……………………… 

5. AlamatSekolah    : ……………………… 

 

Pernyataan-Pernyataan 

No Pernyataan-pernyataan Alternatif jawaban 

SS S KS TS STS 

1.  Saya selalu mendengarkan dengan seksama perkataan orang lain, 

walaupun apa yang disampaikan itu biasa saja. 

     

2.  Saya malas mendengarkan teman yang sedang cemas dan 

bingung ketika mengalami suatu masalah. 

     

3.  Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, saya menggunakan 

bahasa yang lebih halus. 

     

4.  Saya memilih berbicara dengan teman ketika guru menerangkan 

didepan. 

     

5.  Saya sering menggunakan bahasa sindiran halus untuk 

mengingatkan orang lain. 
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6.  Saya sering menertawakan teman yang mengemukakan pendapat 

yang tidak masuk akal. 

     

7.  Saya  menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda dengan 

pendapat saya 

     

8.  Saya memilih pergi dari ruangan ketika pendapat saya tidak tidak 

dihargai peserta diskusi. 

     

9.  Saya selalu menjadi penghibur teman saya yang sedang sedih.      

10.  Saya ikut membenci orang yang dibenci oleh teman saya.      

11.  Saya merasa senang jika dapat membantu orang lain yang 

mengalami musibah. 

     

12.  Saya tidak pernah menggucapkan selamat atas kesuksesan orang 

lain, karena itu tidak ada gunanya. 

     

13.  Saya adalah tipe orang yang senang membantu orang lain 

walaupun orang itu pernah menyakiti saya. 

     

14.  Saya merasa senang saat orang menyakiti saya mendapatkan 

balasan yang setimpal. 

     

15.  Sebelum bertindak, Saya selalu mempertimbangkan akibat dari 

perbuatan yang akan saya lakukan. 

     

16.  Saya tidak pernah memperdulikan apa yang akan dikatakan orang 

lain atas apa yang saya perbuat. 

     

17.  Saya bukan tipe orang yang suka membicarakan prestasi yang 

telah saya raih 

     

18.  Saya hanya mau berteman dengan orang yang menurut saya se 

level dengan saya. 

     

19.  Saya selalu menyapa setiap orang yang saya kenal.      

20.  Saya merasa bangga jika dapat berpenampilan seperti selebritis.      

21.  Saya lebih suka mengkoreksi kesalahan diri sendiri ketika 

mengalami masalah 

     

22.  Saya tidak merasa bersalah ketika saya sering datang terlambat ke 

sekolah dan dimarahi guru BK. 

     



140 

 

 

 

23.  Ketika saya melakukan kesalahan, Saya langsung minta maaf 

kepada yang bersangkutan  

     

24.  Saya sukar memaafkan orang lain apalagi perilakunya pernah 

melukai perasaan saya. 

     

25.  Saya merasa tidak nyaman ketika mendengar orang mengumpat, 

atau berkata kasar. 

     

26.  Mengumpat atau berkata kasar, bagi saya itu bukan hal yang tabu, 

karena itu dapat membantu saya meredakan emosi. 

     

27.  Saya memilih mengekspresikan kesedihan atau kemarahan saya 

dengan perilaku positif dibandingkan dengan perkataan. 

     

28.  Saya menangis dan larut dalam kesedihan ketika mengalami 

kegagalan. 

     

29.  Berkumpul dan bercerita dengan orang lain membuat beban 

hidup yang saya rasakan hilang 

     

30.  Saya menganggap ngobrol dengan teman disaat istirahat itu 

hanya membuang-buang waktu saya. 

     

31.  Saya termasuk orang yang mengedepankan komunikasi dalam 

menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. 

     

32.  Membicarakan masalah yang dialami kepada orang lain sama 

halnya membuka aib diri. 

     

33.  Dilingkungan sekolah saya tergolong siswa yang memiliki 

banyak teman. 

     

34.  Saya merasa sering dilecehkan oleh orang disekitar saya.      

35.  Ketika saya ulang tahun banyak teman yang mengucapkan 

selamat kepada saya. 

     

36.  Saya tergolong siswa yang sering mengalami masalah dengan 

guru. 

 

     

37.  Dalam kegiatan komunikasi, saya adalah tipe orang yang mau 

berbicara ketika sudah dipersilahkan. 
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38.  Saya adalah tipe orang yang sulit berhenti ketika sudah asyik 

bercerita. 

     

39.  Saya merasa kurang nyaman ketika berkomunikasi dengan orang 

yang suka memotong pembicaraan. 

     

40.  Saya adalah tipe orang yang tidak sabar ketika diajak bicara 

dengan orang yang suka bertele-tele dalam menyampaikan 

maksud  pembicaraan. 

     

41.  Saya adalah orang yang terbuka dalam mengemukakan pendapat 

dalam berkomunikasi 

     

42.  Saya tidak berani mengingatkan teman saya yang melakukan 

kesalahan. 

     

43.  Saya sering menolak ajakan teman yang berdampak buruk bagi 

saya. 

     

44.  Saya kurang mampu jika diminta mengungkapkan perasaan 

kepada orang lain 

     

45.  Saya paham betul arti dari setiap kata yang ingin saya sampaikan.      

46.  Saya termasuk orang yang mengalami kesulitan dalam merangkai 

kata menjadi suatu kalimat yang mudah dipahami lawan bicara. 

     

47.  Dalam komunikasi, Saya jarang menggunakan istilah atau kata 

yang asing kepada lawan bicara saya.  

     

48.  Lawan bicara saya sering mempertanyakan kembali maksud dari 

setiap ucapan yang saya sampaikan. 

     

49.  Saya termasuk orang yang lancar dalam menyampaikan apa yang 

dirasakan dan dipikirkan. 

     

50.  Ketika saya menyuruh teman melakukan sesuatu mereka tidak 

pernah  

     

51.  .Saya sering diminta teman untuk memimpin diskusi.      

52.  Ketika saya berbicara saya sering diacuhkan oleh lawan bicara 

saya 

     

53.  Saya berbicara agak keras jika saya ingin mempertegas bahwa      
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yang saya sampaikan itu penting. 

54.  Saya termasuk orang yang lemah dalam menerapkan intonasi 

dalam berbicara 

     

55.  Lawan bicara saya selalu mendengarkan dengan seksama apa 

yang saya sampaikan. 

     

56.  Sampai saat ini, saya menganggap penekanan kata itu kurang 

penting. 

     

57.  Saya sering diminta untuk memperkeras suara oleh lawan bicara.      

58.  Lawan bicara sering menertawakan saya, karena cara berbicara 

saya dianggap aneh. 

     

59.  Saya sering diminta untuk memberikan pengumuman didepan 

kelas oleh guru 

     

60.  Saya sering berbicara dengan terbata-bata saat diminta 

mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan kepada orang 

lain. 

     

61.  Dengan berkumpul dan bercerita dengan orang lain saya merasa 

beban yang saya alami berkurang. 

     

62.  Saya menganggap membicarakan masalah yang dialami kepada 

orang lain adalah suatu hal yang tak berguna 

     

63.  Saya adalah tipe orang yang suka berbicara blak-blakan.      

64.  Saya kurang mampu mengungkapkan apa yang saya pikirkan dan 

saya rasakan dengan baik dan lancer 
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Identitas Diri dan Lembaga 
1. Nama     : ……………………… 

2. Jenis Kelamin    : Laki-laki / Perempuan 

3. Namasekolah    : ……………………… 

4. Kelas     : ……………………… 

5. Alamat Sekolah   : ……………………… 

Lembar Jawaban 

No SS S KS TS STS  No SS S KS TS STS 

1      33      

2      34      

3      35      

4      36      

5      37      

6      38      

7      39      

8      40      

9      41      

10      42      

11      43      

12      44      

13      45      

14      46      

15      47      

16      48      

17      49      

18      50      

19      51      

20      52      

21      53      

22      54      

23      56      

24      57      

25      58      

26      59      

27      60      

28      61      

29      62      

30      63      

31      64      

32            

 

 

LEMBAR JAWAB UJI COBA SKALA KOMUNIKASI 

ANTARPRIBADI 

 

Kendal ,   April  2013 

Siswa  

 

................................................

........ 
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Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen Skala Efektifitas Komunikasi Antarpribadi 

Setelah Try Out 

Variabel  Indikator  Deskriptor No item Jumlah 

item (+) (-) 

Efektifitas 

Komunika

si 

Antarprib

adi 

Munculnya Sikap 

menghargai (Respect) 

16. memberikan perasaan positif atau 

penghormatan diri kepada lawan bicara. 

1, 3,  2, 4, 4 

17. Melakukan kritik atau menyatakan 

ketidaksependapatan kita terhadap 

seseorang, dengan penuh rasa 

penghormatan terhadap harga diri dan 

kebanggaan seseorang. 

5, 7 6, 8 4 

Empati  18. mampu menempatkan diri kita pada situasi 

atau kondisi yang dihadapi orang lain tanpa 

melebur dalam emosional orang lain 

9 , 11 10,  

12 

4 

 

19. mampu berpikir sebagaimana orang lain 

berpikir. 

13, 15 14, 

16 
4 

Rendah hati (Humble) 20. tidak sombong dan memandang rendah 

orang lain,  

17, 19 18, 

20 

4 

21. berani mengakui kesalahan, dan rela 

memaafkan,  

21 , 23 

 

22,  

24 

 

4 

22. lemah lembut dan penuh  pengendalian diri. 25, 27 26, 

28 

4 

Meningkatnya hubungan 

antarpribadi antar 

individu yang terlibat 

dalam komunikasi 

antarpribadi 

23. pihak-pihak yang saling berkomunikasi 

merasakan manfaat dari komunikasi itu. 

31, 61 30, 

62 

4 

24. munculnya hubungan yang positif antara 

komunikator dengan komunikan 

33, 35 34, 

36 

4 

Melaksanakan pesan 

secara sukarela, 

25. Tidak ada dominasi dalam kegiatan 

komunikasi. 

37, 39 38, 

40 

4 

26. pengungkapan apa yang ada dalam pikiran 

secara sukarela, jujur, jelas dan tanpa 

merasa takut 

41, 63  44, 

64 

4 

Memiliki kejelasan 

makna (Clarity) 

27. Tidak menggunakan kata yang dapat 

menimbulkan multitafsir. 

45, 47 46, 

48 

4 

28. Audien dapat menangkap apa yang 

disampaikan komunikator secara tepat. 

49, 51 50, 

52 

4 

Dapat terdengar dengan 

baik (Audibel) 

29. Tepat dalam intonasi. 53, 55 54, 

56 

4 

30. Suara nyaring, dan perkataan  jelas 57, 59 58, 

60 

4 

Jumlah item 60 

Untuk lebih jelasnya mengenai kisi-kisi skala efektifitas komunikasi antarpribadi dapat dilihat pada lampiran 3.2 
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Skala Komunikasi Antarpribadi 

 

Petunjuk pengisian: 

 Di bawah ini ada beberapa pernyatan yang berkaitan dengan 

kegitan komunikasi antarpribadi Anda. Mohon beri tanda (√) pada kolom 

“SS” apabila pernyataan sangat sesuai dengan kodisi anda, ”S” bila sesuai, 

”KS” bila kurang sesuai, ”TS” bila tidak sesuai, dan ”STS” bila anda sangat 

tidak sesuai pada lembar jawab yang telah di sediakan. Jawaban anda adalah 

bersifat pribadi dan dijamin kerahasiaanya, jadi jawablah sesuai dengan 

kondisi anda yang sebenarnya. Jangan lupa mengisikan identitas anda secara 

lengkap sebelum anda menjawab pada lembar jawab yang tersedia. 

Identitas Diri dan Lembaga 

1. Nama     : ……………………… 

2. Jenis Kelamin    : Laki-laki / Perempuan 

3. Namasekolah    : ……………………… 

4. Kelas     : ……………………… 

5. AlamatSekolah    : ……………………… 

 

Pernyataan-Pernyataan 

No Pernyataan-pernyataan Alternatif jawaban 

SS S KS TS STS 

1.  Saya selalu mendengarkan dengan seksama perkataan orang lain, 

walaupun apa yang disampaikan itu biasa saja. 

     

2.  Saya malas mendengarkan teman yang sedang cemas dan 

bingung ketika mengalami suatu masalah. 

     

3.  Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, saya menggunakan 

bahasa yang lebih halus. 

     

4.  Saya memilih berbicara dengan teman ketika guru menerangkan 

didepan. 

     

5.  Saya sering menggunakan bahasa sindiran halus untuk      
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mengingatkan orang lain. 

6.  Saya sering menertawakan teman yang mengemukakan pendapat 

yang tidak masuk akal. 

     

7.  Saya  menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda dengan 

pendapat saya 

     

8.  Saya memilih pergi dari ruangan ketika pendapat saya tidak tidak 

dihargai peserta diskusi. 

     

9.  Saya selalu menjadi penghibur teman saya yang sedang sedih.      

10.  Saya ikut membenci orang yang dibenci oleh teman saya.      

11.  Saya merasa senang jika dapat membantu orang lain yang 

mengalami musibah. 

     

12.  Saya tidak pernah menggucapkan selamat atas kesuksesan orang 

lain, karena itu tidak ada gunanya. 

     

13.  Saya adalah tipe orang yang senang membantu orang lain 

walaupun orang itu pernah menyakiti saya. 

     

14.  Saya merasa senang saat orang menyakiti saya mendapatkan 

balasan yang setimpal. 

     

15.  Sebelum bertindak, Saya selalu mempertimbangkan akibat dari 

perbuatan yang akan saya lakukan. 

     

16.  Saya tidak pernah memperdulikan apa yang akan dikatakan orang 

lain atas apa yang saya perbuat. 

     

17.  Saya bukan tipe orang yang suka membicarakan prestasi yang 

telah saya raih 

     

18.  Saya hanya mau berteman dengan orang yang menurut saya se 

level dengan saya. 

     

19.  Saya selalu menyapa setiap orang yang saya kenal.      

20.  Saya merasa bangga jika dapat berpenampilan seperti selebritis.      

21.  Saya lebih suka mengkoreksi kesalahan diri sendiri ketika 

mengalami masalah 

     

22.  Saya tidak merasa bersalah ketika saya sering datang terlambat ke      
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sekolah dan dimarahi guru BK. 

23.  Ketika saya melakukan kesalahan, Saya langsung minta maaf 

kepada yang bersangkutan  

     

24.  Saya sukar memaafkan orang lain apalagi perilakunya pernah 

melukai perasaan saya. 

     

25.  Saya merasa tidak nyaman ketika mendengar orang mengumpat, 

atau berkata kasar. 

     

26.  Mengumpat atau berkata kasar, bagi saya itu bukan hal yang tabu, 

karena itu dapat membantu saya meredakan emosi. 

     

27.  Saya memilih mengekspresikan kesedihan atau kemarahan saya 

dengan perilaku positif dibandingkan dengan perkataan. 

     

28.  Saya menangis dan larut dalam kesedihan ketika mengalami 

kegagalan. 

     

29.  Dengan berkumpul dan bercerita dengan orang lain saya merasa 

beban yang saya alami berkurang. 

     

30.  Saya menganggap ngobrol dengan teman disaat istirahat itu 

hanya membuang-buang waktu saya. 

     

31.  Saya termasuk orang yang mengedepankan komunikasi dalam 

menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. 

     

32.  Saya menganggap membicarakan masalah yang dialami kepada 

orang lain adalah suatu hal yang tak berguna. 

     

33.  Dilingkungan sekolah saya tergolong siswa yang memiliki 

banyak teman. 

     

34.  Saya merasa sering dilecehkan oleh orang disekitar saya.      

35.  Ketika saya ulang tahun banyak teman yang mengucapkan 

selamat kepada saya. 

     

36.  Saya tergolong siswa yang sering mengalami masalah dengan 

guru. 

 

     

37.  Dalam kegiatan komunikasi, saya adalah tipe orang yang mau      
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berbicara ketika sudah dipersilahkan. 

38.  Saya adalah tipe orang yang sulit berhenti ketika sudah asyik 

bercerita. 

     

39.  Saya merasa kurang nyaman ketika berkomunikasi dengan orang 

yang suka memotong pembicaraan. 

     

40.  Saya adalah tipe orang yang tidak sabar ketika diajak bicara 

dengan orang yang suka bertele-tele dalam menyampaikan 

maksud  pembicaraan. 

     

41.  Saya adalah tipe orang yang suka berbicara blak-blakan.      

42.  Saya tidak berani mengingatkan teman saya yang melakukan 

kesalahan. 

     

43.  Saya sering menolak ajakan teman yang berdampak buruk bagi 

saya. 

     

44.  Saya kurang mampu mengungkapkan apa yang saya pikirkan dan 

saya rasakan dengan baik dan lancer 

     

45.  Saya paham betul arti dari setiap kata yang ingin saya sampaikan.      

46.  Saya termasuk orang yang mengalami kesulitan dalam merangkai 

kata menjadi suatu kalimat yang mudah dipahami lawan bicara. 

     

47.  Dalam komunikasi, Saya jarang menggunakan istilah atau kata 

yang asing kepada lawan bicara saya.  

     

48.  Lawan bicara saya sering mempertanyakan kembali maksud dari 

setiap ucapan yang saya sampaikan. 

     

49.  Saya termasuk orang yang lancar dalam menyampaikan apa yang 

dirasakan dan dipikirkan. 

     

50.  Ketika saya menyuruh teman melakukan sesuatu mereka tidak 

pernah  

     

51.  .Saya sering diminta teman untuk memimpin diskusi.      

52.  Ketika saya berbicara saya sering diacuhkan oleh lawan bicara 

saya 

     

53.  Saya berbicara agak keras jika saya ingin mempertegas bahwa      
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yang saya sampaikan itu penting. 

54.  Saya termasuk orang yang lemah dalam menerapkan intonasi 

dalam berbicara 

     

55.  Lawan bicara saya selalu mendengarkan dengan seksama apa 

yang saya sampaikan. 

     

56.  Sampai saat ini, saya menganggap penekanan kata itu kurang 

penting. 

     

57.  Saya sering diminta untuk memperkeras suara oleh lawan bicara.      

58.  Lawan bicara sering menertawakan saya, karena cara berbicara 

saya dianggap aneh. 

     

59.  Saya sering diminta untuk memberikan pengumuman didepan 

kelas oleh guru 

     

60.  Saya sering berbicara dengan terbata-bata saat diminta 

mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan kepada orang 

lain. 

     

 

  



150 

 

 

 

Identitas Diri dan Lembaga 

1. Nama     : ……………………… 

2. Jenis Kelamin    : Laki-laki / Perempuan 

3. Namasekolah    : ……………………… 

4. Kelas     : ……………………… 

5. Alamat Sekolah   : ……………………… 

Lembar Jawaban 

No SS S KS TS STS  No SS S KS TS STS 

1      31      

2      32      

3      33      

4      34      

5      35      

6      36      

7      37      

8      38      

9      39      

10      40      

11      41      

12      42      

13      43      

14      44      

15      45      

16      46      

17      47      

18      48      

19      49      

20      50      

21      51      

22      52      

23      53      

24      54      

25      55      

26      56      

27      57      

28      58      

29      59      

30      60      

 

 

LEMBAR JAWAB SKALA KOMUNIKASI ANTARPRIBADI 

 

Kendal ,   April  2013 

Siswa  

 

................................................

........ 

Lampiran 8 
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Responden  Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 

R-01 4 5 5 2 5 4 4 4 5 4 

R-02 3 4 4 3 5 3 4 4 2 2 

R-03 3 4 4 3 5 3 2 4 4 3 

R-04 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

R-05 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 

R-06 4 5 5 2 5 4 5 4 4 5 

R-07 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 

R-08 4 5 5 3 5 4 5 4 5 4 

R-09 5 5 5 2 5 5 5 4 4 3 

R-10 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 

R-11 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 

R-12 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 

R-13 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 

R-14 3 4 4 3 4 3 2 3 4 5 

R-15 5 4 4 4 5 5 5 4 3 3 

R-16 5 4 4 1 5 5 5 3 4 3 

R-17 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 

R-18 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 

R-19 3 3 3 1 4 3 3 4 4 4 

R-20 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 

R-21 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 

R-22 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 

R-23 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 

R-24 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 

R-25 5 4 4 1 4 5 3 3 5 5 

R-26 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 

R-27 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 

R-28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

R-29 4 4 5 3 3 4 5 4 5 4 

R-30 5 4 5 3 5 5 5 3 5 4 

R-31 5 3 5 5 4 5 5 4 1 2 

R-32 5 4 5 4 2 5 5 4 4 5 

R-33 5 3 3 4 2 5 4 5 1 2 

R-34 4 4 5 3 4 4 4 3 3 2 

Jumlah 148 140 153 96 149 148 146 135 138 130 

Rxy 0,3188429 0,6439622 0,6154618 0,1774887 0,3060526 0,3188429 0,3583287 0,5480272 0,3250974 0,253892 

T hitung 1,9029685 4,7614734 4,4173115 1,020226 1,8185594 1,9029685 2,1711899 3,7062242 1,9446618 1,4848859 

T table 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
KET VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID 

TABEL  HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS  SKALA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ANTARPRIBADI 

Lampiran 9 
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Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 

2 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 

5 3 4 4 2 5 5 5 5 3 4 

4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 5 

4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 

3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 

3 4 4 5 3 4 4 3 4 1 4 

3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 

5 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 

3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 

3 5 3 5 2 3 3 3 4 4 5 

2 4 5 4 2 4 4 3 4 1 3 

5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 4 

5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 

5 4 4 5 3 4 3 4 5 2 4 

5 5 4 2 4 5 4 1 4 5 5 

3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 

3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 

4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 

3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 

2 5 5 5 2 5 5 3 4 2 4 

3 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 

3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 

3 5 4 4 2 5 4 3 5 3 4 

3 4 4 4 3 3 4 5 4 2 2 

4 3 5 2 1 5 4 3 4 1 3 

5 4 4 5 3 5 5 4 5 3 4 

4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 

3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 

4 5 4 5 3 5 5 2 4 4 3 

4 4 3 4 5 3 4 2 3 3 2 

3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 

2 4 3 3 1 5 4 2 5 5 3 

5 5 3 2 5 3 3 3 5 4 4 

5 3 5 5 3 5 4 4 5 4 4 

123 141 136 136 105 143 137 109 142 97 123 

0,3579145 0,4754882 0,370554 0,4969951 0,4068245 0,5146951 0,641678 0,160807 0,297163 0,191376 0,269506 

2,1683116 3,0575198 2,2568318 3,2398943 2,5192457 3,3959017 4,732731 0,921656 1,760535 1,102972 1,583132 

0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID 
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Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Item 31 Item 32 

4 4 4 5 4 4 5 5 5 2 5 

5 4 5 3 4 3 5 4 2 4 4 

2 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 

4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 

1 4 4 4 1 2 5 5 5 3 5 

2 3 3 4 1 2 3 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 5 2 4 3 3 4 

4 4 4 5 1 2 5 5 3 2 5 

3 3 2 3 3 2 5 3 5 5 3 

1 4 3 4 1 2 5 5 5 4 5 

5 5 4 4 2 4 5 5 5 4 5 

4 4 3 4 5 5 5 5 5 3 5 

1 3 4 3 2 1 5 3 4 3 3 

5 3 1 2 3 3 5 5 4 5 5 

2 3 3 4 2 2 4 5 4 3 5 

4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 

3 4 3 4 2 2 5 4 4 2 4 

2 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 

1 5 5 4 1 1 5 3 5 1 3 

2 5 4 5 3 3 5 5 4 3 5 

2 3 3 4 2 2 4 4 3 3 4 

2 5 4 4 3 3 5 3 4 3 3 

4 4 5 4 1 2 5 4 4 1 4 

1 4 3 4 1 5 5 3 5 2 3 

2 5 3 5 4 2 5 5 5 4 5 

3 5 3 5 3 2 5 5 5 4 5 

3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 

5 5 3 4 4 3 5 4 4 2 4 

3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 

4 4 4 4 4 3 1 5 4 4 5 

4 4 2 5 5 5 5 4 4 5 4 

4 4 5 5 4 3 3 5 5 2 5 

4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

104 133 121 137 97 98 149 144 142 107 144 

0,232984 0,699639 -0,01393 0,382929 0,328179 0,2009 0,203241 0,436745 0,418539 0,072991 0,436745 

1,355251 5,53922 -0,07879 2,344907 1,965309 1,160113 1,17421 2,746377 2,606932 0,414002 2,746377 

0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 

VALID VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID TIDAK  VALID VALID TIDAK  
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Item 33 Item 34 Item 35 Item 36 Item 37 Item 38 Item 39 Item 40 Item 41 Item 42 Item 43 

5 5 5 5 5 1 1 5 4 4 3 

5 3 4 5 3 3 2 5 4 3 1 

5 3 5 5 3 3 3 2 3 5 2 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 

4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 

5 2 3 5 5 2 3 5 4 3 3 

4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 

5 4 2 5 4 4 4 5 5 5 5 

5 3 3 5 3 3 2 5 3 2 3 

5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 

4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 

4 3 5 4 4 3 5 5 4 5 5 

5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 

5 3 4 5 4 3 4 5 4 2 3 

5 3 3 5 4 2 4 4 4 5 2 

3 2 2 3 4 2 3 4 4 4 4 

4 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 

5 3 3 5 4 3 3 5 3 4 3 

4 2 4 4 4 2 3 5 4 3 4 

4 1 5 4 5 1 1 5 4 5 5 

5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 

4 2 4 4 4 2 3 4 4 2 3 

4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 2 

5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 3 

5 1 5 5 4 1 3 2 3 5 1 

5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 

5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 

4 3 3 4 4 3 3 5 4 5 3 

5 2 3 5 5 4 4 5 4 5 2 

5 4 5 5 5 3 3 5 4 4 3 

4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 

4 3 2 4 3 3 1 5 5 2 5 

5 5 5 5 3 2 5 3 5 3 5 

3 4 5 3 5 5 3 5 3 4 5 

154 108 132 154 141 104 109 149 134 133 121 

0,31499 0,387238 0,389638 0,31499 0,531797 0,567826 0,397565 0,218438 -0,12436 0,52829 0,400378 

1,877421 2,375922 2,393271 1,877421 3,552248 3,902223 2,450992 1,266252 -0,70901 3,519706 2,471629 

0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID VALID 
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Item 44 Item 45 Item 46 Item 47 Item 48 Item 49 Item 50 Item 51 Item 52 Item 53 Item 54 

4 5 5 4 4 5 2 4 4 5 4 

4 3 4 2 4 5 3 4 4 4 2 

3 3 3 4 4 4 2 5 5 5 4 

4 4 3 4 4 4 2 4 4 5 4 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 

4 5 5 3 4 5 3 3 4 5 4 

4 3 5 3 2 4 4 4 4 5 4 

5 5 5 1 1 5 1 3 5 4 3 

3 3 5 3 4 5 2 3 4 4 4 

5 5 4 2 1 2 2 4 3 3 3 

4 5 3 3 5 4 1 3 4 4 3 

4 5 5 1 4 5 5 4 4 5 4 

3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 1 4 5 3 4 4 5 4 

4 4 5 3 1 5 1 3 4 3 4 

4 3 5 2 4 4 4 3 4 4 3 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 

4 5 5 5 2 4 3 2 4 4 3 

4 4 5 1 4 4 5 3 4 4 3 

4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 

4 5 5 3 3 5 2 5 5 5 5 

4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 

3 5 3 5 5 5 3 4 4 5 3 

4 5 4 5 3 5 2 5 5 5 5 

4 5 5 2 4 4 4 4 5 5 4 

4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 

4 5 3 3 4 4 3 4 4 5 4 

4 4 5 2 1 3 3 4 4 5 4 

4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 

5 4 4 5 4 5 5 3 1 1 3 

5 3 2 5 5 2 4 5 2 2 3 

3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 

134 146 145 109 123 147 110 132 137 145 127 

-0,12436 0,302283 0,214858 0,012565 0,231952 0,326797 0,193074 0,542853 0,47321 0,42316 0,602908 

-0,70901 1,793895 1,244484 0,071087 1,348908 1,956043 1,113138 3,656512 3,038627 2,641956 4,274901 

0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID 
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Item 55 Item 56 Item 57 Item 58 Item 59 Item 60 Item 61 Item 62 Item 63 Item 64 JUMLAH 

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 257 

3 2 3 3 4 4 2 5 5 4 234 

4 3 3 4 4 4 5 2 4 5 245 

5 4 2 4 4 4 3 4 4 5 251 

3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 245 

3 4 4 4 4 5 3 5 4 5 247 

3 3 2 3 4 3 3 4 4 5 228 

5 5 3 4 4 3 5 5 4 4 256 

5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 248 

3 3 3 3 3 5 2 5 5 3 241 

3 3 3 4 5 4 2 5 3 4 234 

5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 279 

5 3 4 4 5 5 5 4 3 5 290 

4 3 4 4 4 5 3 5 4 5 237 

1 4 2 3 4 2 4 4 5 3 237 

4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 224 

3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 207 

4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 241 

4 2 4 3 3 4 3 5 3 4 214 

2 3 3 5 5 5 2 5 5 4 242 

4 3 4 5 4 4 3 5 5 5 281 

2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 216 

3 5 5 5 4 4 2 5 5 5 253 

4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 247 

2 3 3 5 5 2 1 2 4 5 222 

4 4 4 5 4 5 3 5 5 5 282 

4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 274 

4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 238 

3 3 4 5 4 5 3 5 4 5 256 

2 4 3 4 3 4 5 5 5 5 246 

5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 246 

4 2 4 5 3 3 1 5 4 1 236 

3 4 4 4 3 2 5 3 3 2 238 

3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 260 

120 117 119 138 136 136 105 149 142 145 8352 

0,448464 0,415794 0,494076 0,350517 0,370554 0,496995 0,406824 0,218438 0,243258 0,42316 1 

2,838325 2,586245 3,214696 2,117145 2,256832 3,239894 2,519246 1,266252 1,41869 2,641956  

0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339  
VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID  
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Responden  item 1 item 3 item 5 item 7 item 9 item 11 item 13 item 15 item 17 

R-01 5 5 5 4 5 2 4 4 4 

R-02 4 4 5 4 2 5 4 2 5 

R-03 5 4 5 2 4 4 4 5 4 

R-04 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

R-05 4 4 4 5 4 3 4 3 4 

R-06 5 5 5 5 4 3 4 3 4 

R-07 4 5 4 4 4 3 4 3 4 

R-08 4 5 5 5 5 5 4 5 4 

R-09 5 5 5 5 4 3 5 4 4 

R-10 3 5 5 5 5 3 3 2 3 

R-11 5 5 5 5 4 2 5 2 4 

R-12 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

R-13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

R-14 3 4 4 2 4 5 4 3 3 

R-15 5 4 5 5 3 5 4 4 4 

R-16 5 4 5 5 4 3 3 2 4 

R-17 4 3 4 3 4 3 4 2 3 

R-18 4 5 5 4 4 4 4 3 4 

R-19 3 3 4 3 4 3 3 3 3 

R-20 3 5 5 5 5 2 5 2 5 

R-21 5 5 5 5 5 3 4 3 4 

R-22 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

R-23 3 5 4 5 4 3 4 2 4 

R-24 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

R-25 3 4 4 3 5 4 5 1 4 

R-26 5 5 5 5 5 5 4 3 5 

R-27 5 5 5 4 5 4 5 3 5 

R-28 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

R-29 4 5 3 5 5 4 4 3 5 

R-30 4 5 5 5 5 4 3 5 4 

R-31 5 5 4 5 1 3 4 3 4 

R-32 4 5 2 5 4 2 3 1 4 

R-33 5 3 2 4 1 5 3 5 3 

R-34 4 5 4 4 3 5 5 3 4 

TABEL  HASIL ANALISIS UJI REABILITAS SKALA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ANTARPRIBADI  

Lampiran 10 
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item 19 item 21 item 23 item 25 item 27 item 29 item 31 item 33 item 35 item 37 item 39 

1 4 4 5 4 5 2 4 5 5 1 

5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 

3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 3 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 

4 4 4 4 2 4 3 4 3 5 3 

4 2 3 4 2 4 4 4 3 4 3 

4 4 4 4 5 4 3 5 2 4 4 

4 4 4 5 2 5 2 3 3 3 2 

4 5 3 3 2 3 5 5 4 5 4 

4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 

5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 

5 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 

5 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 

4 5 3 2 3 4 5 4 3 4 4 

4 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 

4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 

4 3 4 4 2 4 2 3 3 4 3 

3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 

4 4 5 4 1 5 1 4 5 5 1 

5 4 5 5 3 4 3 4 5 5 4 

4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 

5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 3 

4 2 4 4 2 4 1 4 4 4 3 

4 3 4 4 5 4 2 3 5 4 3 

5 4 5 5 2 5 4 4 5 5 4 

5 5 5 5 2 5 4 4 4 5 4 

4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 

4 3 5 4 3 5 2 4 3 5 4 

3 2 4 3 3 5 3 4 5 5 3 

4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 

5 3 4 5 5 3 5 5 2 3 1 

5 4 4 5 3 3 2 5 5 3 5 

5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 3 
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item 41 item 43 item 45 item 47 item 49 item 51 item 53 item 55 item 57 item 59 item 61 

5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 

5 1 3 2 5 4 4 3 3 4 2 

4 2 3 4 4 5 5 4 3 4 5 

4 5 4 4 4 4 5 5 2 4 3 

3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 

4 3 5 3 5 3 5 3 4 4 3 

4 3 3 3 4 4 5 3 2 4 3 

4 5 5 1 5 3 4 5 3 4 5 

5 3 3 3 5 3 4 5 5 5 4 

5 5 5 2 2 4 3 3 3 3 2 

3 4 5 3 4 3 4 3 3 5 2 

5 5 5 1 5 4 5 5 4 4 4 

3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

4 3 5 1 5 4 5 4 4 4 3 

5 2 4 3 5 3 3 1 2 4 4 

4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 2 

4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 

4 3 5 2 4 4 5 4 4 4 3 

3 4 5 5 4 2 4 4 4 3 3 

5 5 4 1 4 3 4 2 3 5 2 

5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 

4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 

5 2 5 3 5 5 5 3 5 4 2 

4 3 5 3 5 5 5 4 4 4 3 

4 1 5 5 5 4 5 2 3 5 1 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 

4 5 5 2 4 4 5 4 5 5 3 

4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 3 

4 2 5 3 4 4 5 3 4 4 3 

5 3 4 2 3 4 5 2 3 3 5 

4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 

4 5 4 5 5 3 1 4 4 3 1 

3 5 3 5 2 5 2 3 4 3 5 

4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 3 
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item 63 item 2 item 4 item 6 item 8 item 10 item 12 item 14 item 16 item 18 item 20 

5 5 2 4 4 4 4 4 4 3 2 

5 4 3 3 4 2 3 4 5 5 3 

4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 3 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 

3 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 

4 5 2 4 4 5 4 5 4 3 1 

4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 

4 5 3 4 4 4 5 3 4 3 3 

5 5 2 5 4 3 4 4 4 3 3 

5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 4 

3 5 1 5 4 4 4 4 4 3 1 

5 5 2 5 5 5 4 5 5 4 3 

3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 

4 4 3 3 3 5 4 5 4 4 2 

5 4 4 5 4 3 5 2 5 1 5 

4 4 1 5 3 3 4 4 3 4 4 

4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 

3 3 1 3 4 4 4 4 3 3 2 

5 4 2 5 5 5 5 5 5 3 2 

5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 

4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 2 

5 4 3 5 4 4 5 4 5 3 3 

4 3 2 4 4 3 4 4 3 5 2 

4 4 1 5 3 5 3 2 5 3 1 

5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 

4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 3 

4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 

4 4 3 4 4 4 5 5 5 2 4 

5 4 3 5 3 4 4 4 3 2 3 

4 3 5 5 4 2 4 4 4 3 2 

4 4 4 5 4 5 4 3 5 2 5 

3 3 4 5 5 2 5 2 3 3 4 

4 4 3 4 3 2 3 5 5 4 4 
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item 22 item 24 item 26 item 28 item 30 item 32 item 34 item 36 item 38 item 40 item 42 

4 4 4 5 5 3 5 5 1 5 4 

5 5 4 5 2 1 3 5 3 5 3 

2 5 4 5 5 4 3 5 3 2 5 

4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 

4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 

1 4 1 5 5 4 2 5 2 5 3 

2 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 

4 3 4 2 3 1 4 5 4 5 5 

4 4 1 5 3 5 3 5 3 5 2 

3 2 3 5 5 3 4 5 4 5 5 

1 3 1 5 5 4 3 4 3 5 3 

5 4 2 5 5 4 3 4 3 5 5 

4 3 5 5 5 3 4 5 5 4 5 

1 4 2 5 4 2 3 5 3 5 2 

5 1 3 5 4 1 3 5 2 4 5 

2 3 2 4 4 3 2 3 2 4 4 

4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 2 

3 3 2 5 4 4 3 5 3 5 4 

2 4 2 4 3 3 2 4 2 5 3 

1 5 1 5 5 4 1 4 1 5 5 

2 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 

2 3 2 4 3 3 2 4 2 4 2 

2 4 3 5 4 5 3 4 3 5 3 

4 5 1 5 4 4 5 5 4 3 4 

1 3 1 5 5 2 1 5 1 2 5 

2 3 4 5 5 3 3 5 4 5 5 

3 3 3 5 5 3 3 5 4 4 5 

3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 

5 3 4 5 4 2 2 5 4 5 5 

3 4 3 4 5 3 4 5 3 5 4 

4 4 4 1 4 4 5 4 4 4 3 

4 2 5 5 4 4 3 4 3 5 2 

4 5 4 3 5 5 5 5 2 3 3 

4 3 4 4 4 3 4 3 5 5 4 
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PEARSON 0,799365 
PEARSON 
BROWN/RELEABILITAS 0,888497 karena reliabilitas hasil LEBIH dari nilai tabel maka data  RELELIABILITAS 

R TABEL 0,339 

 

 

 

item 44 item 46 item 48 item 50 item 52 item 54 item 56 item 58 item 60 item 62 JUMLAH 
GANJIL 
(X) 

JUMLAH 
GENAP(Y) 

3 5 4 2 4 4 4 4 4 5 130 120 

1 4 4 3 4 2 2 3 4 5 116 109 

2 3 4 2 5 4 3 4 4 2 127 112 

5 3 4 2 4 4 4 4 4 4 126 120 

4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 117 123 

1 5 4 3 4 4 4 4 5 5 124 113 

2 5 2 4 4 4 3 3 3 4 114 106 

5 5 1 1 5 3 5 4 3 5 133 115 

2 5 4 2 4 4 4 5 4 5 127 116 

3 4 1 2 3 3 3 3 5 5 119 115 

4 3 5 1 4 3 3 4 4 5 119 108 

1 5 4 5 4 4 4 3 5 5 143 128 

4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 145 137 

1 5 4 3 4 4 3 4 5 5 117 111 

2 5 1 1 4 4 4 3 2 4 121 106 

4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 111 107 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 102 99 

3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 119 116 

4 5 2 3 4 3 2 3 4 5 110 100 

5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 119 122 

3 5 5 5 5 4 3 5 4 5 140 133 

3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 113 98 

3 5 3 2 5 5 5 5 4 5 127 123 

3 5 5 5 5 4 4 5 4 3 119 121 

1 3 5 3 4 3 3 5 2 2 118 94 

5 4 3 2 5 5 4 5 5 5 145 131 

5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 139 129 

2 4 4 3 4 3 4 4 3 5 118 113 

5 3 4 3 4 4 3 5 5 5 125 125 

3 5 1 3 4 4 4 4 4 5 124 115 

4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 121 118 

4 4 4 5 1 3 2 5 3 5 114 118 

3 2 5 4 2 3 4 4 2 3 118 112 

5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 131 125 
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no item R-01 R-02 R-03 R-04 R-05 R-06 R-07 R-08 R-09 R-10 R-11 R-12 R-13 R-14 R-15 R-16 R-

17 

1 1 2 3 1 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 

2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 

3 4 1 1 4 1 4 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

4 1 2 2 1 2 4 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 

5 2 2 5 2 5 4 2 2 2 2 3 2 3 5 4 2 2 

6 4 1 3 4 2 4 1 1 1 1 3 1 3 4 4 1 1 

7 3 4 4 5 3 3 2 3 2 2 5 2 4 5 3 2 2 

8 5 4 5 3 2 5 3 4 3 3 5 3 4 2 4 3 3 

9 5 4 2 3 2 5 1 3 1 1 3 1 3 5 2 1 1 

10 4 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 

11 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 1 3 3 3 

12 3 3 5 4 2 3 1 4 1 1 3 1 3 5 3 1 1 

13 3 4 3 5 3 5 2 5 2 2 2 2 5 3 2 2 2 

14 5 5 2 4 2 5 2 5 2 2 3 2 4 1 3 2 2 

15 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 3 4 4 4 2 5 2 4 2 2 3 2 4 3 2 2 2 

17 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 

18 3 4 3 5 2 5 3 3 3 3 4 3 2 2 1 2 3 

19 5 5 2 5 2 5 2 5 2 2 5 2 4 2 3 2 2 

20 5 5 2 4 1 4 2 4 2 2 4 2 1 1 3 1 2 

21 4 4 5 4 2 4 1 4 1 1 3 1 1 2 3 1 1 

22 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 5 3 3 3 

23 4 4 2 2 1 5 1 3 1 1 4 1 4 4 5 1 1 

24 4 4 4 1 2 3 3 4 3 3 5 3 1 5 2 3 3 

25 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

26 3 4 5 5 1 5 4 5 1 1 2 4 2 5 2 1 1 

27 5 5 4 3 2 5 2 5 2 2 5 2 1 5 5 2 2 

28 4 3 4 1 2 3 3 4 2 2 4 3 2 4 4 3 2 

29 4 2 2 4 3 2 2 4 2 2 3 2 3 4 3 4 4 

30 4 1 4 1 2 1 2 2 1 1 5 2 1 5 3 4 4 

31 5 4 3 1 3 4 2 3 2 2 5 2 2 5 5 4 4 

32 4 2 5 4 3 2 3 2 2 2 4 3 1 2 4 4 4 

33 4 3 5 1 2 3 2 2 1 1 5 2 2 4 3 3 3 

 
DAFTAR HASIL PRE TES  

SKALA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ANTARPRIBADI 
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34 4 5 4 1 2 5 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 

35 1 2 1 2 1 4 1 2 2 2 3 1 3 4 4 4 4 

36 2 2 5 2 3 5 5 2 1 1 3 5 1 3 4 4 4 

37 4 1 4 4 1 4 4 1 2 2 3 4 1 4 4 3 3 

38 1 2 5 1 3 4 4 2 2 5 3 4 3 5 4 4 4 

39 2 2 2 2 3  2 2 3 3 3 2 1 1 4 3 3 

40 4 1 4 4 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 4 2 2 

41 3 4 5 5 4 3 1 3 3 4 5 1 4 4 3 2 2 

42 5 4 1 3 5 5 1 4 2 3 5 1 1 5 4 3 3 

43 5 4 5 3 4 5 4 1 4 4 3 4 3 4 4 2 2 

44 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 1 1 

45 3 4 2 5 5 5 4 3 4 4 2 4 1 1 4 5 4 

46 5 5 5 5 5 5 2 1 2 3 5 2 2 2 1 4 5 

47 4 3 2 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 5 3 4 

48 4 2 5 4 3 2 3 1 3 1 3 3 1 4 4 4 2 

49 5 4 2 3 4 5 4 2 4 5 3 4 3 5 3 3 4 

50 4 3 3 3 1 4 3 1 1 4 3 1 1 3 4 5 4 

51 3 4 5 5 2 5 5 3 5 3 2 5 2 5 5 1 4 

52 4 3 4 3 2 4 1 1 4 4 3 4 4 1 4 3 4 

53 3 4 5 5 1 5 3 1 3 5 4 3 1 2 5 1 4 

54 5 5 5 3 2 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5 

55 5 5 4 2 1 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 1 

56 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 3 3 

57 4 4 2 1 1 4 5 2 5 3 4 5 2 5 3 4 2 

58 4 4 4 1 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 2 4 

59 4 4 1 3 2 3 3 4 3 1 5 3 1 4 2 4 2 

60 3 3 5 2 1 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 2 2 

sekor 

total 

221 199 204 186 145 241 165 174 154 152 215 166 149 207 206 160 164 

kategori TINGGI SEDANG TINGGI SEDANG RENDAH TINGGI SEDANG SEDANG RENDAH RENDAH TINGGI SEDANG RENDAH TINGGI TINGGI SEDA
NG 

SED
ANG 
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R-18 R-19 R-20 R-21 R-22 R-23 R-24 R-25 R-26 R-27 R-28 R-29 R-30 R-31 R-32 R-33 R-34 

2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 

2 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 3 3 3 3 3 1 2 4 1 2 4 2 1 3 1 

2 4 2 4 2 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 

2 4 2 2 2 1 1 4 2 4 2 1 5 2 5 1 5 

2 4 1 3 1 2 2 4 2 4 1 1 4 2 4 2 4 

4 5 2 2 2 3 3 3 2 4 2 4 5 2 4 3 4 

5 4 3 2 3 2 2 2 3 5 3 3 4 3 1 2 1 

4 4 1 2 1 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 

3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 1 3 4 4 1 3 1 

4 4 3 2 3 3 3 4 2 4 2 4 4 1 2 3 2 

4 3 1 4 1 3 3 4 2 4 2 3 4 5 1 2 1 

5 4 2 1 2 4 4 4 1 5 3 2 4 4 3 3 3 

5 5 2 5 2 2 2 5 3 5 1 2 4 4 1 2 1 

3 4 3 4 3 2 2 4 2 3 2 2 5 2 5 2 5 

5 5 2 4 2 2 2 4 3 5 1 3 1 4 4 2 4 

4 4 3 2 3 3 3 4 1 4 2 4 3 1 4 3 4 

3 4 3 4 3 2 2 4 1 3 1 3 2 1 1 2 1 

4 5 2 1 2 2 2 5 4 4 3 3 5 2 2 2 2 

5 5 2 1 2 1 1 5 3 5 1 3 5 2 1 1 1 

4 4 1 1 1 2 2 4 3 4 4 3 4 2 2 2 2 

5 4 3 3 3 3 3 4 4 5 2 1 1 3 1 3 1 

4 3 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 2 2 3 1 3 
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3 5 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 1 4 1 2 1 

4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 1 4 4 1 3 3 3 

5 4 1 1 1 1 1 4 1 5 2 3 5 5 4 1 4 

5 5 2 2 2 2 2 4 5 5 1 2 4 4 5 4 5 

4 4 2 2 2 2 2 5 4 3 2 4 2 4 4 2 4 

3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 2 4 3 4 

5 3 1 5 5 2 2 4 5 1 4 5 4 4 1 2 1 

5 5 2 2 2 3 3 5 5 4 4 3 4 1 2 3 2 

3 4 2 2 2 3 3 4 4 2 4 2 4 1 1 3 1 

2 5 1 5 5 2 2 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 

5 5 1 1 1 4 2 5 4 4 1 4 5 4 1 4 1 

2 4 2 2 2 3 1 3 3 4 2 1 1 1 3 1 3 

2 4 1 1 1 4 3 4 4 4 4 4 3 5 1 3 1 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 4 1 2 2 4 2 1 2 

2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 3 4 

2 1 3 2 2 2 5 4 2 4 4 1 5 2 5 3 5 

2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 4 4 4 4 4 

4 1 1 5 5 2 2 3 2 1 4 1 4 1 4 3 4 

5 3 2 2 2 3 5 2 3 2 3 5 1 1 1 5 1 

4 1 3 3 3 2 2 4 2 1 1 1 2 4 2 4 2 

3 4 1 1 1 4 1 3 4 2 4 2 1 4 1 4 1 

5 4 4 4 4 1 2 4 1 1 5 1 4 3 2 3 2 

5 5 5 5 5 5 2 4 5 3 5 2 5 4 1 4 1 

4 4 4 4 4 1 1 5 4 1 4 1 4 4 3 2 3 

3 2 2 2 2 1 3 4 4 2 3 3 2 4 1 3 1 

4 4 4 4 4 1 2 4 2 1 4 4 4 4 5 4 5 

3 4 4 4 4 4 5 3 4 2 3 3 4 3 1 3 1 

5 4 4 4 4 3 4 4 1 1 3 2 4 4 3 4 3 
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4 4 4 4 4 3 2 4 1 3 1 4 4 4 5 2 5 

3 4 4 4 4 4 5 4 1 3 2 2 4 4 3 4 3 

4 5 5 5 5 4 2 5 4 4 1 4 5 3 1 2 1 

5 5 1 1 1 3 1 5 3 5 3 3 1 4 1 4 1 

4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 2 2 2 

5 4 2 2 2 4 1 4 4 5 1 1 2 2 2 1 2 

4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 2 4 5 2 1 2 1 

3 5 2 4 4 4 4 3 4 3 1 3 2 3 2 2 2 

4 3 2 2 2 1 1 4 2 4 2 4 3 2 2 1 2 

220 224 145 163 153 158 149 223 174 202 157 166 206 174 155 157 155 

TINGGI TINGGI RENDA

H 

SEDANG RENDA

H 

SEDANG RENDA

H 

TINGGI SEDANG SEDANG RENDA

H 

SEDANG TINGGI SEDANG RENDA

H 

SEDANG RENDA

H 
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HASIL PRE TES EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ANTARPRIBADI ANGGOTA KELOMPOK 

 

No Responden Klien Jumlah Kategori 

R-05 ADK 
145 

R 

R-09 CAR 
154 

R 

R-10 DE 
152 

R 

R-13 HCN 
149 

R 

R-20 MW 
145 

R 

R-22 NSU 
153 

R 

R-24 NFZ 
149 

R 

R-28 RA 
157 

R 

R-32 TSR 
155 

R 

R-34 YY 
155 

R 

 Rata-rata R 

 

 

  

Lampiran 12 
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Hasil Post Test Efektivitas Komunikasi Antarpribadi. 

  

NO Klien Jumlah Kategori 

1 ADK 
166 

S 

2 CAR 

170 

S 

3 DE 

172 

S 

4 HCN 
169 

S 

5 MW 

165 

S 

6 NSU 

173 

S 

7 NFZ 

170 

S 

8 RA 

169 

S 

9 TSR 
179 

S 

10 YY 

170 

S 

 Rata-rata S 

 

  

Lampiran 13 
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Perubahan Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Siswa Antara Sebelum dan Sesudah Memperoleh Layanan Konseling 

Kelompok. 

 

No  Kode Siswa Pre test Kriteria Post test Kriteria Perbedaan 

 (post test – pre test) 

1 ADK 145 R 166 S 21 

2 CAR 154 R 170 S 16 

3 DE 152 R 172 S 20 

4 HCN 149 R 169 S 20 

5 MW 145 R 165 S 20 

6 NSU 153 R 173 S 20 

7 NFZ 149 R 170 S 21 

8 RA 157 R 169 S 12 

9 TSR 155 R 179 S 24 

10 YY 155 R 170 S 25 

 Rata-rata 151,4 R 170,3 S 19,9 
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Analisis Desriptif Kualitaif Hasil Pre Tes- Post Test 

 

Dari table diatas sudah dapat dilihat terdapat perbedaan sekor antara hasil pre test dan post test berupa peningkatan sekor 

rata-rata sebesar 19,9. ADK yang pada pre test mendapat sekor 145 yang termasuk kategori Rendah, dalam post test ADK mendapat 

nilai sekor 166,  CAR pada pre test mendapat sekor 154 termasuk kategori Rendah dalam post test mendapat nilai 170 yang 

termasuk kategori Sedang, DE pada pre test mendapat sekor 152 termasuk kategori Rendah dalam post test mendapat nilai 172 yang 

termasuk kategori Sedang, HCN pada pre test mendapat sekor 149 termasuk kategori Rendah dalam post test mendapat nilai 169 

yang termasuk kategori Sedang MW pada pre test mendapat sekor 145 termasuk kategori Rendah dalam post test mendapat nilai 

165  yang termasuk kategori Sedang  NSU pada pre test mendapat sekor 153 termasuk kategori Rendah dalam post test mendapat 

nilai 173 yang termasuk kategori Sedang. NFZ pada pre test mendapat sekor 149 termasuk kategori Rendah dalam post test 

mendapat nilai 170 yang termasuk kategori Sedang. RA pada pre test mendapat sekor 157 termasuk kategori Rendah dalam post test 

mendapat nilai 169 yang termasuk kategori Sedang. TSR pada pre test mendapat sekor 155 termasuk kategori Rendah dalam post 

test mendapat nilai 179 yang termasuk kategori Sedang. YY pada pre test mendapat sekor 155 termasuk kategori Rendah dalam 

post test mendapat nilai 170 yang termasuk kategori Sedang 

Lampiran 15 
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 Hal  ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan efektivitas komunikasi antarpribadi secara setelah kegiatan konseling 

kelompok. Peningkatan tertinggi dialami oleh TSR yaitu dari 155 menjadi 179, yang ditandai dengan beda sekor sebesar 24,0, dan 

dalam hal ini dapat dikatakan untuk TSR konseling kelompok dapat dikatakan berdampak sangat besar terhadap peningkatan 

efektivitas komunikasi antarpribadinya. Sebaliknya konseling kelompok berdampak kecil terhadap peningkatan efektivitas 

komunikasi antarpribadi dari RA hal ini ditunjukan oleh beda sekor yang hanya menunjukan angka sebesar 12,0 saja dari pre test 

yang semula RA mendapat sekor mendapat sekor 157 dan pada post test RA mendapat sekor 169. 
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Tabel Kerja Uji Wilcoxon 

 

 

  

No . Siswa XA1 XB2 7Beda Tanda Jenjang 

 XB82 – XA1 Jenjang + - 

1 ADK 145,0 166,0 21,0 8,5 8,5 0,0 

2 CAR 154,0 170,0 16,0 3,0 3,0 0,0 

3 DE 152,0 172,0 20,0 5.5 5.5 0,0 

4 HCN 149,0 169,0 20,0 5.5 5.5 0,0 

5 MW 145,0 165,0 20,0 5.5 5.5 0,0 

6 NSU 153,0 173,0 20,0 5.5 5.5 0,0 

7 NFZ 149,0 170,0 21,0 8,5 8,5 0,0 

8 RA 157,0 169,0 12,0 1,0 1,0 0,0 

9 TSR 155,0 179,0 24,0 10,0 10,0 0,0 

10 YY 155,0 170,0 15,0 2,0 2,0 0,0 

 Jumlah 53,0 0,0 

Lampiran 16 
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DAFTAR HADIR PESERTA KONSELING KELOMPOK 

 

No Nama Anggota 

Kelompok 

Perrtemuan 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1.  Arif Dedi Kiswanto           

2.  Cindi Aulia Rahma           

3.  Dika Ernawati           

4.  Hesti Cahya Ningrum           

5.  Muhamma Wahyu           

6.  Nila Sifatul Ulya           

7.  Nur Fadilah Zahmi           

8.  Rikhadatul Aisy           

9.  Tri Setya Rahmawati           

10.  Yuliyanti            

Praktikan  

 

 

 

Muhammad Ahdiyat 

1301407101 

Konselor Sekolah 

 

 

 

Pak Sugiri, S.Pd. 

NIP. 196108011979031007 

Lampiran 17 
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Janji Kerahasiaan 

 

 

Saya (anggota kelompok masing-masing menyebutkan nama). 

berjanji dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati menjaga 

kerahasiaan dan tidak akan menceritakan kepada pihak luar 

tentang apa yang telah dibahas dalam kegiatan konseling 

kelompok. 

 

Praktikan 

Lampiran 18 
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PROGRAM MINGGUAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 Satuan Layanan (SATLAN) 

 Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

 
 

 

No. Hari/Tanggal Wakt

u 
Sasaran 

Keg 
Keg. Lay/  

Pendukung 
Materi Layanan Alat Bantu Tempat Pelaksan

a 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Rabu, 8 Mei 

2013 
13.00-

13.45 

WIB 

Anggota 

konseling 

kelompok 

Konseling 

kelompok 
 

Pre test dan pengenalan 

Komunikasi 

antarpribadi 

Skala 

efektivitas 

komunikasi 

antarpribadi 
 

 

Ruang 

belajar 

asrama 

Peneliti Awal 

penentuan 

calon anggota 

kelompok 

2. Senin, 13 Mei 

2013 

13.00-

13.45 

WIB 

Anggota 

konseling 

kelompok 

Konseling 

kelompok 
Konseling kelompok  

tahap 1 

Pembinaa rapport 

pengenalan konseling 

kelompok 

Alat 

dokumen-tasi 
Ruang 

belajar 

asrama 

Peneliti Tahap 

pembentukan 

sampai 

peralihan  

3. Sabtu, 18 Mei 

2013 

11.00-

11.45 

WIB 

Anggota 

konseling 

kelompok 

Konseling 

kelompok 
Pelaksanaan konseling 

kelompok tahap 2 

Pembahasan masalah 

pribadi terkait dengan 

memberikan sikap 

positif terhadap lawan 

bicara 

Alat 

dokumen-tasi  
Ruang 

belajar 

asrama 

Peneliti Tahap 

pembentukan, 

Tahap 

kegiatan 

Tahap 

pengakhiran 

SEKOLAH  :  SMP Negeri 3 Kendal 

PENELITI        :  Muhammad Ahdiyat 

    

MINGGU                : II Bulan Mei – IV Bulan Mei  

PERTEMUAN        : I (Pertama) – VI (Keenam) 

Lampiran 19 
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4. Senin, 20 Mei 

2013 

13.00-

13.45 

WIB 

Anggota 

konseling 

kelompok 

Konseling 

kelompok 
Pelaksanaan konseling 

kelompok tahap 3 

Pembahasan masalah 

pribadi terkait dengan 

memberikan sikap 

positif terhadap lawan 

bicara 

Alat 

dokumen-tasi  
Ruang 

belajar 

asrama 

Peneliti Tahap 

pembentukan, 

Tahap 

kegiatan 

Tahap 

pengakhiran 

5. Kamis, 23 

Mei 2013 

13.30-

13.45 

WIB 

Anggota 

konseling 

kelompok 

Konseling 

kelompok 
Pelaksanaan konseling 

kelompok tahap 4 

Permasalahan pribadi 

terkait sikap berani 

mengakui kesalahan dan 

rela memaafkan. 

Alat 

dokumen-tasi  
Ruang 

belajar 

asrama 

Peneliti Tahap 

pembentukan, 

Tahap 

kegiatan 

Tahap 

pengakhiran 
6. Senin , 27 

Mei 2013 

13.00-

13.45 

WIB 

Anggota 

konseling 

kelompok 

Konseling 

kelompok 
Pelaksanaan konseling 

kelompok tahap 5 

Permasalahan pribadi 

terkait sikap berani 

mengakui kesalahan dan 

rela memaafkan. 

Alat 

dokumen-tasi  
Ruang 

belajar 

asrama 

Peneliti Tahap 

pembentukan, 

Tahap 

kegiatan 

Tahap 

pengakhiran 

  

     Kendal,    Mei 2013 

Konselor                Peneliti 

 

 

 

                 Muhammad Ahdiyat 

                NIM. 1301407101 
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PROGRAM MINGGUAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 Satuan Layanan (SATLAN) 

 Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

 

 
 

No. Hari/Tanggal Waktu Sasaran 
Keg 

Keg. Lay/  
Pendukung 

Materi Layanan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Sabtu, 1 Juni 

2013 

11.00-

11.45 
Anggota 

Kelompok  
Konseling 

Kelompok 
Pelaksanaan 

konseling 

kelompok tahap 6 

Masalah pribadi 

terkait manfaat 

komunikasi 

antarpribadi yang 

belum dirasakan 

Alat 

dokumen-

tasi 
 

 

Ruang 

Kelas 
 VII C 

Peneliti Tahap 

pembentukan, 

Tahap 

kegiatan 

Tahap 

pengakhiran 

2. Senin 3 Juni 

2013 

13.00-

13.45 

WIB 

Anggota 

Kelompok  
Konseling 

Kelompok 
Pelaksanaan 

konseling 

kelompok tahap 7 

Masalah pribadi 

terkait manfaat 

komunikasi 

antarpribadi yang 

belum dirasakan 

Alat 

dokumen-

tasi 
 

 

Ruang 

Kelas 
VII C 

Peneliti Tahap 

pembentukan, 

Tahap 

kegiatan 

Tahap 

pengakhiran 

SEKOLAH  :  SMP Negeri 3 Kendal 

PENELITI      :  Muhammad Ahdiyat 

    

MINGGU                : I Bulan Juni-  III bulan Juni  

PERTEMUAN        : VII (Ketuju) – X (Kesepuluh) 
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3. Sabtu 8 juni 

2013 

11.00-

11.45 

WIB 

Anggota 

Kelompok  
Konseling 

Kelompok 
Pelaksanaan 

konseling 

kelompok tahap 8 

Masalah pribadi 

terkait dengan 

penggunaan kata 

yang 

menimbulkan 

multitafsir 

Alat 

dokumen-

tasi 
 

 

 Ruang 

Kelas 

VII C 

Peneliti Tahap 

pembentukan, 

Tahap 

kegiatan 

Tahap 

pengakhiran 

4. Senin 10 juni 

2013 

13.00-

13.45 

WIB  

Anggota 

Kelompok  
Konseling 

Kelompok 
 

Pengisian skala 

efektivitas 

komunikasi 

antarpribadi 

Skala 

efektivitas 

komunikasi 

antarpribad

i 
 

 

Ruang 

Kelas 
VII C 

Peneliti Post test 

Dan  

pengakhiran 

kegiatan 

konseling 

kelompok 

 

     Kendal,         Juni 2013 

Konselor                Peneliti 

 

 

 

 

                 Muhammad Ahdiyat 

                NIM. 1301407101 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 A. Topik    : Pembinaan hubunngan baik 

 B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, sosial, belajar 

 C. Jenis Layanan   : Konseling kelompok 

 D. Fungsi Layanan  : Pengentasan dan Pengembangan 

 E. Kompetensi yang dicapai :Terpecahkannya permasalahan siswa yang 

sedang dihadapinya dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. 

 F. Uraian Kegiatan  : 

1. Strategi penyajian  : Kelompok  

2. kegiatan   : a. Tahap Opening    :  15 

menit 

       b. Tahap kegiatan     :  25 

menit 

       c. Pengahiran    :  5 

menit 

 2. Materi kegiatan  : Terlampir 

 G.  Tempat Penyelenggaraan : kelas VII C SMP N 3 Kendal 

 H. Waktu / Tanggal  : 1 x 45 menit, Senin, 13 Mei 2013 

 I. Pihak yang disertakan  : Praktikan, siswa 

 J. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis dan Materi 

 K. Rencana Penilain  : 

Penilaian Proses  : 

1. Kesungguhan siswa dalam mengikuti layanan 

2. Siswa dapat menyimpulkan dan mengungkapkan pemahaman atas 

masalah yang dibahas. 

Konseling Tahap  I Lampiran 20 
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Penilaian Hasil  : UCA. 

 L. Rencana Tindak Lanjut : Memberikan Layanan Orientasi 

 M. Layanan pendukung  : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kendal, 13 Mei 2013 

Praktikan  

 

 

Muhammad Ahdiyat 

NIM. 1301407101 

 

Guru pembimbing 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 A. Topik    : Menunjukan sikap positif terhadap lawan 

  berbicara 

 B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, sosial, belajar 

 C. Jenis Layanan   : Konseling kelompok 

 D. Fungsi Layanan  : Pengentasan dan Pengembangan 

 E. Kompetensi yang dicapai :Terpecahkannya permasalahan siswa yang 

sedang dihadapinya dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. 

 F. Uraian Kegiatan  : 

1. Strategi penyajian  : Kelompok  

2. kegiatan   : a. Tahap Opening    :  15 

menit 

       b. Tahap kegiatan     :  25 

menit 

       c. Pengahiran    :  5 

menit 

 2. Materi kegiatan  : Terlampir 

 G.  Tempat Penyelenggaraan : kelas VII C SMP N 3 Kendal 

 H. Waktu / Tanggal  : 1 x 45 menit, Senin, 18 Mei 2013 

 I. Pihak yang disertakan  : Praktikan, siswa 

 J. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis dan Materi 

 K. Rencana Penilain  : 

Penilaian Proses  : 

1. Kesungguhan siswa dalam mengikuti layanan 

Konseling Tahap  II 
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2. Siswa dapat menyimpulkan dan mengungkapkan pemahaman atas 

masalah yang dibahas. 

Penilaian Hasil  : UCA. 

 L. Rencana Tindak Lanjut : Memberikan Layanan Orientasi 

 M. Layanan pendukung  : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kendal, 18 Mei 2013 

 

Praktikan  

 

 

Muhammad Ahdiyat 

NIM. 1301407101 

 

Guru pembimbing 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 A. Topik    : Menunjukan sikap positif terhadap lawan 

  berbicara 

 B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, sosial, belajar 

 C. Jenis Layanan   : Konseling kelompok 

 D. Fungsi Layanan  : Pengentasan dan Pengembangan 

 E. Kompetensi yang dicapai :Terpecahkannya permasalahan siswa yang 

sedang dihadapinya dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. 

 F. Uraian Kegiatan  : 

1. Strategi penyajian  : Kelompok  

2. kegiatan   : a. Tahap Opening    :  15 

menit 

       b. Tahap kegiatan     :  25 

menit 

       c. Pengahiran    :  5 

menit 

 2. Materi kegiatan  : Terlampir 

 G.  Tempat Penyelenggaraan : kelas VII C SMP N 3 Kendal 

 H. Waktu / Tanggal  : 1 x 45 menit, Sabtu, 18 Mei 2013 

 I. Pihak yang disertakan  : Praktikan, siswa 

 J. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis dan Materi 

 K. Rencana Penilain  : 

Penilaian Proses  : 

1. Kesungguhan siswa dalam mengikuti layanan 

Konseling Tahap  III 



185 

 

 

 

2. Siswa dapat menyimpulkan dan mengungkapkan pemahaman atas 

masalah yang dibahas. 

Penilaian Hasil  : UCA. 

 L. Rencana Tindak Lanjut : Memberikan Layanan Orientasi 

 M. Layanan pendukung  : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kendal, 18 Mei 2013 

Praktikan  

 

 

Muhammad Ahdiyat 

NIM. 1301407101 

 

Guru pembimbing 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 A. Topik    : Menunjukan sikap positif terhadap lawan 

  berbicara 

 B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, sosial, belajar 

 C. Jenis Layanan   : Konseling kelompok 

 D. Fungsi Layanan  : Pengentasan dan Pengembangan 

 E. Kompetensi yang dicapai :Terpecahkannya permasalahan siswa yang 

sedang dihadapinya dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. 

 F. Uraian Kegiatan  : 

1. Strategi penyajian  : Kelompok  

2. kegiatan   : a. Tahap Opening    :  15 

menit 

       b. Tahap kegiatan     :  25 

menit 

       c. Pengahiran    :  5 

menit 

 2. Materi kegiatan  : Terlampir 

 G.  Tempat Penyelenggaraan : kelas VII C SMP N 3 Kendal 

 H. Waktu / Tanggal  : 1 x 45 menit, Senin, 20 Mei 2013 

 I. Pihak yang disertakan  : Praktikan, siswa 

 J. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis dan Materi 

 K. Rencana Penilain  : 

Penilaian Proses  : 

1. Kesungguhan siswa dalam mengikuti layanan 

Konseling Tahap  IV 
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2. Siswa dapat menyimpulkan dan mengungkapkan pemahaman atas 

masalah yang dibahas. 

Penilaian Hasil  : UCA. 

 L. Rencana Tindak Lanjut : Memberikan Layanan Orientasi 

 M. Layanan pendukung  : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kendal, 20 Mei 2013 

Praktikan  

 

 

Muhammad Ahdiyat 

NIM. 1301407101 

 

Guru pembimbing 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 A. Topik    : Berani mengakui kesalahan dan rela 

  memaafkan  

 B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, sosial, belajar 

 C. Jenis Layanan   : Konseling kelompok 

 D. Fungsi Layanan  : Pengentasan dan Pengembangan 

 E. Kompetensi yang dicapai :Terpecahkannya permasalahan siswa yang 

sedang dihadapinya dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. 

 F. Uraian Kegiatan  : 

1. Strategi penyajian  : Kelompok  

2. kegiatan   : a. Tahap Opening    :  15 

menit 

       b. Tahap kegiatan     :  25 

menit 

       c. Pengahiran    :  5 

menit 

 2. Materi kegiatan  : Terlampir 

 G.  Tempat Penyelenggaraan : kelas VII C SMP N 3 Kendal 

 H. Waktu / Tanggal  : 1 x 45 menit, Kamis, 23 Mei 2013 

 I. Pihak yang disertakan  : Praktikan, siswa 

 J. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis dan Materi 

 K. Rencana Penilain  : 

Penilaian Proses  : 

1. Kesungguhan siswa dalam mengikuti layanan 

Konseling Tahap  V 
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2. Siswa dapat menyimpulkan dan mengungkapkan pemahaman atas 

masalah yang dibahas. 

Penilaian Hasil  : UCA. 

 L. Rencana Tindak Lanjut : Memberikan Layanan Orientasi 

 M. Layanan pendukung  : - 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kendal, 23 Mei 2013 

Praktikan  

 

 

Muhammad Ahdiyat 

NIM. 1301407101 

 

Guru pembimbing 

 

 

 



190 

 

 

 

 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 A. Topik    : Menunjukan sikap positif terhadap lawan 

  berbicara 

 B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, sosial, belajar 

 C. Jenis Layanan   : Konseling kelompok 

 D. Fungsi Layanan  : Pengentasan dan Pengembangan 

 E. Kompetensi yang dicapai :Terpecahkannya permasalahan siswa yang 

sedang dihadapinya dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. 

 F. Uraian Kegiatan  : 

1. Strategi penyajian  : Kelompok  

2. kegiatan   : a. Tahap Opening    :  15 

menit 

       b. Tahap kegiatan     :  25 

menit 

       c. Pengahiran    :  5 

menit 

 2. Materi kegiatan  : Terlampir 

 G.  Tempat Penyelenggaraan : kelas VII C SMP N 3 Kendal 

 H. Waktu / Tanggal  : 1 x 45 menit, Senin, 27 Mei 2013 

 I. Pihak yang disertakan  : Praktikan, siswa 

 J. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis dan Materi 

 K. Rencana Penilain  : 

Penilaian Proses  : 

1. Kesungguhan siswa dalam mengikuti layanan 

Konseling Tahap  VI 
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2. Siswa dapat menyimpulkan dan mengungkapkan pemahaman atas 

masalah yang dibahas. 

Penilaian Hasil  : UCA. 

 L. Rencana Tindak Lanjut : Memberikan Layanan Orientasi 

 M. Layanan pendukung  : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kendal, 27 Mei 2013 

Praktikan  

 

 

Muhammad Ahdiyat 

NIM. 1301407101 

 

Guru pembimbing 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 A. Topik    : Manfaat Komunikasi Antarpribadi yang 

efektif 

 B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, sosial, belajar 

 C. Jenis Layanan   : Konseling kelompok 

 D. Fungsi Layanan  : Pengentasan dan Pengembangan 

 E. Kompetensi yang dicapai :Terpecahkannya permasalahan siswa yang 

sedang dihadapinya dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. 

 F. Uraian Kegiatan  : 

1. Strategi penyajian  : Kelompok  

2. kegiatan   : a. Tahap Opening    :  15 

menit 

       b. Tahap kegiatan     :  25 

menit 

       c. Pengahiran    :  5 

menit 

 2. Materi kegiatan  : Terlampir 

 G.  Tempat Penyelenggaraan : kelas VII C SMP N 3 Kendal 

 H. Waktu / Tanggal  : 1 x 45 menit, Sabtu, 1 Juni  2013 

 I. Pihak yang disertakan  : Praktikan, siswa 

 J. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis dan Materi 

 K. Rencana Penilain  : 

Penilaian Proses  : 

1. Kesungguhan siswa dalam mengikuti layanan 

Konseling Tahap  VII 
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2. Siswa dapat menyimpulkan dan mengungkapkan pemahaman atas 

masalah yang dibahas. 

Penilaian Hasil  : UCA. 

 L. Rencana Tindak Lanjut : Memberikan Layanan Orientasi 

 M. Layanan pendukung  : - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Kendal, 1 juni 2013 

Praktikan  

 

 

Muhammad Ahdiyat 

NIM. 1301407101 

 

Guru pembimbing 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 A. Topik    : Manfaat komunikasi antarpribadi 

 B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, sosial, belajar 

 C. Jenis Layanan   : Konseling kelompok 

 D. Fungsi Layanan  : Pengentasan dan Pengembangan 

 E. Kompetensi yang dicapai :Terpecahkannya permasalahan siswa yang 

sedang dihadapinya dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. 

 F. Uraian Kegiatan  : 

1. Strategi penyajian  : Kelompok  

2. kegiatan   : a. Tahap Opening    :  15 

menit 

       b. Tahap kegiatan     :  25 

menit 

       c. Pengahiran    :  5 

menit 

 2. Materi kegiatan  : Terlampir 

 G.  Tempat Penyelenggaraan : kelas VII C SMP N 3 Kendal 

 H. Waktu / Tanggal  : 1 x 45 menit, Senin, 3 Juni 2013 

 I. Pihak yang disertakan  : Praktikan, siswa 

 J. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis dan Materi 

 K. Rencana Penilain  : 

Penilaian Proses  : 

1. Kesungguhan siswa dalam mengikuti layanan 

2. Siswa dapat menyimpulkan dan mengungkapkan pemahaman atas 

masalah yang dibahas. 

Penilaian Hasil  : UCA. 

Konseling Tahap  VII 
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 L. Rencana Tindak Lanjut : Memberikan Layanan Orientasi 

 M. Layanan pendukung  : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kendal, 27 Mei 2013 

Praktikan  

 

 

Muhammad Ahdiyat 

NIM. 1301407101 

 

Guru pembimbing 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 A. Topik    : Penggunaan kata multitafsir 

 B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, sosial, belajar 

 C. Jenis Layanan   : Konseling kelompok 

 D. Fungsi Layanan  : Pengentasan dan Pengembangan 

 E. Kompetensi yang dicapai :Terpecahkannya permasalahan siswa yang 

sedang dihadapinya dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. 

 F. Uraian Kegiatan  : 

1. Strategi penyajian  : Kelompok  

2. kegiatan   : a. Tahap Opening    :  15 

menit 

       b. Tahap kegiatan     :  25 

menit 

       c. Pengahiran    :  5 

menit 

 2. Materi kegiatan  : Terlampir 

 G.  Tempat Penyelenggaraan : kelas VII C SMP N 3 Kendal 

 H. Waktu / Tanggal  : 1 x 45 menit, Sabtu, 8 Juni  2013 

 I. Pihak yang disertakan  : Praktikan, siswa 

 J. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis dan Materi 

 K. Rencana Penilain  : 

Penilaian Proses  : 

1. Kesungguhan siswa dalam mengikuti layanan 

Konseling Tahap  VIII 
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2. Siswa dapat menyimpulkan dan mengungkapkan pemahaman atas 

masalah yang dibahas. 

Penilaian Hasil  : UCA. 

 L. Rencana Tindak Lanjut : Memberikan Layanan Orientasi 

 M. Layanan pendukung  : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kendal, 8 Juni 2013 

Praktikan  

 

 

Muhammad Ahdiyat 

NIM. 1301407101 

 

Guru pembimbing 
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Lampiran 22 


