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ABSTRAK 
 

 Isa Pandu Setianto, NIM 1301403053. ” Meningkatkan Pemahaman Siswa 

Tentang Hambatan Komunikasi Antar Pribadi Melalui Layanan Informasi Dengan 

Format Kelompok Pada Siswa Kelas 5 dan 6 SDN 1 KRANDEGAN 

Banjarnegara Tahun Ajaran 2008 / 2009”. 

Kata Kunci : Hambatan Komunikasi, Layanan Informasi 
 Komunikasi adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

kita sehari-hari. Hal ini dikarenakan hampir 75% waktu yang kita miliki 
digunakan untuk berkomunikasi. Pemahaman tentang komunikasi hendaknya 
ditanamkan kepada diri individu sejak dini. Tahap Sekolah Dasar merupakan 
tahap yang sangat setrategis untuk menanamkan pemahaman tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan komunikasi. Selain keluarga, sekolah merupakan 
tempat bagi individu untuk berlatih dan mengembangkan kemampuan 
komunikasinya. Salah satu permasalahan yang ada didalam proses 
komunikasi adalah hambatan dalam proses komunikasi. Penelitian ini 
dilakukan pada siswa kelas 5 dan 6 SDN 1 Krandegan Banjarnegara tahun 
ajaran 2008/2009. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pemahaman siswa terhadap hambatan komunikasi antar pribadi sebelum dan 
sesudah mendapatkan layanan informasi dan apakah pemahaman siswa 
tentang hambatan komunikasi antar pribadi dapat ditingkatkan menggunakan 
layanan informasi. Adapun tuuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gambaran tentang pemahaman siswa sebelum dan sesudah mendapatkan 
layanan informasi dan untuk menguji apakah layanan informasi efektif untuk 
meningkatkan pemahaman siswa tentang hambatan komunikasi. Desain 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masuk dalam kategori Pre 
Esperimental Design. Sedangkan desain yang digunakan adalah desain Pre-
test dan Post-test design. Pada desain ini tes dilakukan dua kali, yaitu 
sebelum mendapatkan layanan informasi dan sesudah mendapatkan layanan 
informasi. Selanjutnya analisis data yang digunakan untuk mengetahui adalah 
perbedaan antara Pre dan Post Test adalah menggunakan rumus Chi Kuadrat. 
Hasil yang diperoleh dari hasil analisis Chi Kuadrat menunjukan adanya 
perbedaan yang signifikan tentang pemahaman siswa terhadap hambatan 
komunikasi antar pribadi. Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat diperoleh 

=2x 26,286 pada dk (derajat kebebasan) = 2 dan taraf kesalahan 5%, maka 
Chi Kuadrat tabel = 5,99. Harga Chi Kuadrat hitung, ternyata lebih besar dari 
Chi Kuadrat tabel (26,286 > 5,99) karena harga Chi Kuadrat hitung lebih 
besar dari Chi Kuadrat tabel, maka oH ditolak dan aH diterima. Hal ini 
berarti terjadi peningkatan yang signifikan pemahaman terhadap hambatan 
komunikasi antar pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 SDN 1 Krandegan 
Banjarnegara tahun ajaran 2008/2009 setelah mendapatkan layanan 
informasi. 
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MOTTO dan PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

Pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, 

kita harus melakukannya. (Johann Wolfgang Von Goethe) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003 

pasal 3 dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Pendidikan dasar merupakan fondasi untuk pendidikan selanjutnya 

dan pendidikan nasional. Untuk itu aset suatu bangsa tidak hanya terletak 

pada sumber daya alam yang melimpah, tetapi terletak pada sumber daya 

alam yang berkualitas. Sumber daya alam yang berkualitas adalah sumber 

daya manusia, maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia 

Indonesia sebagai kekayaan negara yang kekal dan sebagai investasi untuk 

mencapai kemajuan bangsa.  

Di Sekolah Dasar, kegiatan Bimbingan Konseling tidak diberikan 

oleh Guru Pembimbing secara khusus seperti di jenjang pendidikan SMP 

dan SMA. Guru kelas harus menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik 

tugas menyampaikan semua materi pelajaran (kecuali Agama dan Penjaskes) 
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dan memberikan layanan bimbingan konseling kepada semua siswa tanpa 

terkecuali. 

Guru Sekolah Dasar harus melaksanakan semua layanan 

bimbingan konseling tersebut agar setiap permasalahan yang dihadapi siswa 

dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak mengganggu jalannya 

proses pembelajaran. Dengan demikian siswa dapat mencapai prestasi 

belajar secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan yang 

cukup berarti. Permasalahan yang sering terlupakan adalah masalah tentang 

komunikasi. 

Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk menjalin 

hubungan dengan orang lain yang demikian otomatis keadaannya, sehingga 

sering tidak disadari bahwa keterampilan berkomunikasi merupakan hasil 

dari proses belajar (Sugiyo, 2005 : 1). Keinginan untuk berkomunikasi 

dengan orang lain menunjukan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri 

atau dapat dikatakan bahwa setiap manusia mempunyai naluri untuk 

berkawan atau berkelompok dengan manusia yang lain. Di samping itu 

manusia berkomunikasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain 

kebutuhan untuk diterima, dihargai, disayangi, maupun kebutuhan yang 

lainnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut pada gilirannya manusia 

akan menjadi lebih eksis. Melalui komunikasi, individu akan terpenuhi 

hakekatnya sebagai manusia dan sebaliknya akan kehilangan hakekatnya 

sebagai manusia apabila dijauhkan dari kegiatan dengan manusia lain. 
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Apabila dirumuskan secara luas, maka komunikasi mengandung 

pengertian memberitahukan dan menyebarkan informasi, berita, pesan, 

pengetahuan, nilai dan pikiran dengan maksud agar menggugah partisipasi 

dan selajutnya orang yang diberitahukan tersebut menjadi milik bersama. 

Komunikasi merupakan proses penyampaian gagasan, harapan maupun 

pesan yang berupa informasi, ide – ide buah pikiran, dan sikap – sikap 

tertentu dari seseorang kepada orang lain. Dengan demikian ketrampilan 

berkomunikasi haruslah diasah dan dipelajari agar para siswa dapat 

mengembangkan dirinya secara optimal. Tidak berbeda dengan para siswa 

yang sekarang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Mereka tidak 

pernah luput dari proses komunikasi. Komunikasi dilakukannya dengan 

teman sebayanya, dengan guru mata pelajaran, dengan staff tata usaha 

sekolah, dan lain – lain. Yang jelas para siswa melakukan proses komunikasi 

dengan manusia di sekelilingnya. Baik dalam proses belajar mengajar 

didalam kelas, maupun interaksi dengan sesama manusia diluar gegiatan 

belajar mengajar. Dalam menempuh pendidikan disekolah, ada banyak 

sekali mata plajaran yang menuntut interaksi komunikasi yang bagus antar 

para siswa dan guru. Mereka dituntut untuk dapat mempunyai ketrampilan 

komunikasi yang bagus.  

Proses komunikasi tidak berarti tanpa hambatan. Kalau sampai kita 

melupakan hambatan – hambatan itu dan tidak mempunyai keinginan untuk 

meminimalisir, maka proses komunikasi tidak akan berhasil. Proses 

penyampaian pesan tidak akan diterima oleh komunikan. Dalam proses 



4 
 

 4

komunikasi komunikan sebagai obyek yang menerima informasi haruslah 

mengetahui hambatan – hambatan yang mungkin muncul dalam kegiatan 

didalam kelas maupun diluar kelas. Untuk itu pemahaman tentang hambatan 

komunikasi yang muncul harus segera diberikan kepada para siswa agar 

proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar. 

Selanjutnya Bimbingan Konseling merupakan salah satu bagian 

integral dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk membantu 

siswa mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap 

perkembangan dan predisposisinya (Prayitno,1999:114).  Dalam 

pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling, layanan informasi 

merupakan salah satu layanan yang harus diberikan kepada siswa karena 

dapat memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan 

tentang berbagai hal termasuk salah satunya tentang pemahaman siswa 

tentang hambatan komunikasi antar pribadi. 

Dalam pelaksanan program Bimbingan Konseling, layanan 

informasi merupakan salah satu layanan yang dapat diberikan kepada siswa 

karena dapat memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan 

tentang berbagai hal, salah satunya tentang pemahaman tentang hambatan 

komunikasi. Alasan mengapa peneliti menggunakan layanan informasi 

dalam format kelompok yaitu untuk menjangkau lebih  banyak siswa yang 

dapat secara intensif dan mempunyai tujuan membantu para siswa untuk 

dapat mengembangkan aspek kediriannya yang bersifat sosial. Aspek–aspek 

kediriannya itu adalah berupa sikap, ketrampilan dan keberanian yang 
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dimensinya bersangkut – paut dengan orang lain (sosial) diberikan tenggang 

rasa sebagai suatu warna. 

Realitas dilapangan menunjukan bahwa para siswa Sekolah Dasar 

masih sangat banyak yang belum tersentuh oleh layanan bimbingan dan 

konseling. Padahal mereka mampunyai hak yang sama sebagai warga negara 

dan juga  sebagai siswa. Sekolah Dasar merupakan fondasi  bagi para siswa 

sebelum menempuh kepada pendidikan yang lebih lanjut. Seperti halnya 

sebuah fondasi, maka fondasi itu haruslah kuat agar menjadi sosok yang 

kuat dan baik. Dari observasi yang dilakukan peneliti sebelumnya diperoleh 

fenomena yang menunjukan rendahnya pemahaman siswa tentang hambatan 

proses berkomunikasi. Mereka tidak sadar kalau sebenarnya mereka 

mengalami hambatan dalam proses komunikasi. Seperti halnya masih 

banyak para siswa yang masih merasakan perasaan tidak nyaman saat 

melakukan proses komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non verbal. 

Peneliti juga menemukan ada banyak sekali mata pelajaran di Sekolah Dasar 

yang menuntut para siswa untuk dapat memiliki ketrampilan komunikasi 

yang baik. Peneliti juga menemukan masih sangat banyak para siswa yang 

belum memiki ketrampilan berkomunikasi yang baik. Semua itu terlihat dari 

beberapa indikator seperti malu bertanya, tidak mampu menjawab 

pertanyaan dari teman, tampak gugup dan merasa tidak nyaman berada di 

dalam forum kelas.  

Dari proses wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah 

dilapangan, diperoleh keterangan bahwa para guru kelas lebih menekankan 
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pada kemampuan siswa dibidang akademik daripada permasalahan sosial, 

sehingga permasalahan sosial seperti hambatan komunikasi sering 

terabaikan. Ini sebabnya banyak para siswa yang pintar dalam masalah 

pelajaran, tetapi untuk proses berkomunikasi masih merasa kesulitan. 

Pemahaman tentang hambatan komunikasi yang dimiliki oleh para siswa 

Sekolah Dasar boleh dikatakan kurang. Hambatan dalam komunikasi disini 

diartikan sesuatu yang dapat menyebabkan pesan yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan tidak sampai secara baik. Fenomena 

dilapangan juga menunjukan masih banyaknya para siswa yang masih 

kesulitan dalam berinteraksi dengan teman, guru dan orang lain. Pesan yang 

mereka sampaikan seringkali tidak sampai sebagaimana mestinya. Selain itu 

masih banyak siswa yang malu bertanya saat guru sedang menerangkan 

pelajaran. Mereka masih sering pasif dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar disekolah. 

Belum berhasilnya upaya guru kelas dalam menangani masalah 

hambatan komunikasi didalam kelas maupun di luar kelas menyebabkan 

banyaknya masalah siswa sekolah dasar yang belum tertangani terutama 

masalah komunikasi. Mulai dari gangguan yang muncul pada saat proses 

belajar mengajar dikelas, sampai komunikasi antar siswa pada saat berada 

diluar jam pelajaran.  

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa siswa 

dituntut untuk dapat memahami hambatan dalam proses komunikasi 

sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan pesan dapat 
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sampai kepada komunikan. Melihat fenomena tersebut peneliti mencoba 

untuk menyusun suatu program eksperimen melalui layanan informasi 

dalam format kelompok yang berjudul “ Meningkatkan Pemahaman Siswa 

Tentang Hambatan Komunikasi Antar Pribadi Melalui Layanan Informasi 

Dengan Format Kelompok Pada Siswa Kelas 5 dan 6 SDN 1 Krandegan 

Banjarnegara Tahun Ajaran 2008 / 2009” 

1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang yang di kemukakan sebelumnya, 

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar pemahaman siswa tentang hambatan komunikasi antar 

pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 SDN 1 Krandegan Banjarnegara Tahun 

Ajaran 2008 / 2009. 

2. Apakah layanan Informasi dalam format kelompok efektif untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang hambatan dalam proses 

komunikasi antar pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 SDN 1 Banjarnegara 

Tahun Ajaran 2008 / 2009. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, penelitian 

ini dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Untuk memperoleh informasi tentang pemahaman siswa terhadap 

hambatan dalam proses berkomunikasi sebelum memperoleh layanan 

Informasi dalam format kelompok yang banyak dialami oleh siswa 

Sekolah Dasar.. 
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2. Untuk mengetahui keefektifan layanan Informasi dalam format 

kelompok untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hambatan 

dalam proses komunikasi antar pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 SDN 1 

Krandegan Banjarnegara Tahun Ajaran 2008 / 2009. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1.Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah satu wacana 

dalam bidang bimbingan konseling utamanya bimbingan kelompok sebagai 

salah satu layanan yang mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang 

hambatan dalam proses komunikasi antar pribadi pada ruang lingkup 

Sekolah Dasar yang masih belum banyak tersentuh layanan bimbingan 

konseling. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi siswa 

Siswa dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang hambatan 

yang muncul dalam proses komunikasi. Selain itu para siswa juga 

diharapkan akan mampu mengurangi hambatan dalam berkomunikasi yang 

sering muncul didalam kehidupanya sehari-hari. 

1.4.2.2 Bagi Guru Pembimbing 

Guru pembimbing dapat memberikan layanan informasi dalam 

format kelompok untuk para siswanya tentang cara meningkatkan 

pemahaman siswa tentang hambatan dalam proses komunikasi. Selain itu 
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para calon konselor sekolah sudah saatnya untuk melakukan action real 

tentang perannya sebagai salah satu tenaga pendidik di Indonesia.  

1.4.2.3 Bagi Jurusan 

Bagi jurusan dapat dijadikan wacana bahwa bimbingan konseling 

bisa mencakup aspek yang lebih luas bagi para mahasiswa. Dan dapat 

dijadikan kajian yang lebih mendalam tentang permasalahan yang muncul di 

sekolah dasar yang masih belum benyak tersentuh oleh layanan Bimbingan 

Konseling. 

1.5 Garis Besar Sistematika Skripsi 

Agar skripsi ini bisa dengan mudah dipahami pembaca dan dapat 

terhindar dari tumpang tindih, maka disusunlah skripsi ini dengan 

sistematika sebagai berikut:  

1. Bagian awal skripsi yang terdiri dari Judul, Abstrak, Pengesahan, Motto 

dan Persembahan, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar gambar, Daftar 

tabel, Daftar lampiran. 

2. Bagian isi terdiri dari 5 bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan garis besar sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini disajikan landasan teori yang 

dijadikan pijakan melangkah secara logis dan ilmiah dalam rangka mencari 

jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Dalam bab ini dibahas beberapa 

konsep teoritis yang melandasi persoalan pokok yang diteliti, yaitu pengertian 

layanan informasi, tujuan layanan informasi, fungsi layanan informasi, materi 
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layanan informasi, metode layanan informasi, pelaksanaan layanan informasi, 

pengertian komunikasi, proses komunikasi, faktor-faktor penghambat 

komunikasi, efektifitas layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

pemahaman siswa tentang hambatan dalam proses komunikasi. 

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini disajikan metodologi 

penelitian yang dimulai dari populasi dan sampel, variabel penelitian, metode 

dan alat pengumpul data, uji validitas dan realibilitas instrumen dan teknik 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini 

disajikan laporan hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP. Pada bab ini disajikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan serta saran-saran peneliti berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 

3.  Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 
 
 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartati yang berjudul ” Peranan 

Layanan Informasi Dalam Bimbingan dan Konseling Bagi Pengambilan 

Keputusan Melanjutkan Studi Siswa SMA Pada Beberapa Kota Besar di 

Jawa Tengah Tahun 1994/1995”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peranan layanan informasi pada iswa dalam pengambilan 

keputusan studi lanjut. Sedangkan untuk hasilnya adalah para siswa merasa 

bahwa informasi tentang studi lanjut yang didapat dari sekolah sangat 

membatu dirinya dalam mengambil keputusan untuk memilih sekolah 

lanjutan.  

Penelitian selanjutnya dilakuan oleh Irfa Khaula yang berjudul 

”Efektifitas Layanan Informasi Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 

Dalam Membantu Kesiapan Menghadapi Masa Pubertas Pada Siswa Kelas 7 

SMP N 3 Ungaran Tahun Pelajaran 2007/2008”. Penelitian tersebut 

mempunyai tujuan menguji keefektifan layanan informasi dalam membatu 

siswa mempersiapkan masa pubertas siswa. Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah quasi experiment karena tidak menggunakan kelompok kontrol 

dengan desain yang digunakan pre dan postest. Hasil yang didapat dari 

penelitian tersebut adalah layanan informasi efektif untuk meningkatkan 

kesiapan siswa dalam menghadapi masa pubertas. 
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2.2 Layanan Informasi 

2.2.1 Pengertian Layanan Informasi 

Layanan informasi merupakan salah satu bentuk layanan dalam 

Bimbingan dan Konseling adapun pengertiannya menurut Sukardi (2000:44)  

layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak lain 

menerima dan memahami informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan pengambilan keputusan.  Sedangkan menurut Prayitno 

(1999:259)   layanan informasi memberikan pemahaman kepada individu 

yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani 

suatu tugas atau kegiatan untuk menentukan tujuan yang dikehendaki. 

Jadi pengertian layanan informasi yaitu salah satu layanan dalam 

Bimbingan Konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami 

informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menjalani suatu tugas atau kegiatan untuk menentukan tujuan yang 

dikehendaki. 

2.2.2 Tujuan Layanan Informasi  

Layanan informasi bertujuan untuk membekali siswa dengan 

berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan 

mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat.  Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi 

digunakan sebagai bahan acuan untuk pengembangan diri, meningkatkan 

kegiatan, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-

hari dan mengambil keputusan.  Seperti pendapat Prayitno (1999:260): 
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1. Membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang 
lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang 
dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan 
maupun sosial budaya. 

2. Memungkinkan individu untuk menentukan arah hidupnya. 
3. Setiap individu mempunyai keunikan yang berdampak pada 

pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda. 
 

2.2.3  Fungsi Layanan Informasi   

Dalam layanan bimbingan dan konseling ada 4 fungsi dan fungsi 

utama dalam layanan informasi ialah fungsi pemahaman dan pencegahan.  

Menurut Prayitno (1999:197),  penjelasan dari kedua fungsi utama layanan 

tersebut adalah: 

1. Fungsi pemahaman yaitu, pemahaman tentang diri klien beserta 
permasalahannya oleh klien sendiri dan oleh pihak yang akan 
membantu klien, serta pemahaman tentang lingkungan klien oleh 
klien. 

2. Fungsi pencegahan yaitu, yaitu fungsi bimbingan dan konseling 
yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta 
didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang akan 
dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan 
dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya 

 
Fungsi pemahaman dan pencegahan yang menjadi fungsi utama 

layanan informasi bertujuan setelah diberikan informasi, muncul 

pemahaman baru dalam diri klien sehingga dengan pemahamannya tersebut 

klien bisa terhindar dan mencegah dirinya melakukan hal-hal yang dapat 

merugikan dirinya. 

2.2.4 Materi layanan informasi  

Materi yang diberikan dalam layanan informasi ada berbagai 

macam yang menurut Sukardi (2000: 44) materi layanan informasi 

menyangkut: 
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1. Tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan 
dan perkembangan pribadi. 

2. Usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat serta 
bentuk-bentuk penyaluran dan pengembangannya. 

3. Tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata karma dan sopan 
santun. 

4. Nilai-nilai sosial, adat istiadat dan upaya yang berlaku dan 
berkembang di masyarakat. 

5. Mata pelajaran dan pembidangannya seperti program inti, program 
khusus, dan program tambahan. 

6. Sistem penjurusan, kenaikan kelas, syarat-syarat mengikuti ujian. 
7. Fasilitas penunjang belajar. 
8. Cara mempersiapkan diri dan belajar di sekolah.   
9. Syarat-syarat memasuki suatu jabatan, kondisi jabatan karier serta 

prospeknya. 
10. Langkah-langkah yang perlu ditempuh guna menetapkan 

jabatan/karier. 
11. Memasuki perguruan tinggi yang sejalan dengan cita-cita karier. 
12. Pelaksanaan pelayanan bantuan untuk masalah sosial, belajar dan 

karier. 
 

Pendapat Sukardi tersebut diperkuat dengan  pendapat Mugiharso 

(2004: 57) tentang macam-macam materi layanan informasi meliputi: 

1. Informasi pengembangan pribadi 
2. Informasi kurikulum dan proses belajar mengajar 
3. Informasi pendidikan tinggi 
4. Informasi jabatan 
5. Informasi kehidupan keluarga, sosial, keberagaman dan 

lingkungan. 
 

2.2.5 Metode layanan informasi 

Dalam pelaksanaan layanan informasi, bisa digunakan beberapa 

metode menurut Prayitno (1999: 269) seperti metode ceramah, diskusi, 

wawancara, karyawisata, alat-alat peraga dan alat-alat bantu lainnya, buku 

panduan dan sosiodrama. 

1. Ceramah, merupakan metode yang paling sederhana, mudah dan 

murah.  Teknik ini juga tidak memerlukan prosedur dan biaya yang 
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banyak. Dapat juga dengan mendatangkan nara sumber yang 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dana dan waktu yang 

tersedia. 

2. Diskusi, penyampaian informasi kepada siswa dilakukan dengan 

diskusi, baik oleh siswa sendiri maupun oleh konselor. 

3. Buku panduan, dapat membantu siswa dalam mendapatkan 

informasi yang berguna. 

4. Karyawisata, karyawisata merupakan salah satu bentuk kegiatan 

belajar mengajar yang memiliki dua sumbangan pokok, yaitu: (1) 

membantu siswa belajar dengan menggunakan sumber yang ada di 

masyarakat yang dapat menunjang perkembangan mereka, (2) 

memungkinkan di perolehnya informasi yang dapat membantu 

pengembangan sikap-sikap terhadap pendidikan, pekerjaan dan 

berbagai masalah di masyarakat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

ceramah, diskusi dan sosiodrama yang menggunakan media dan alat-alat 

bantu dalam pelaksanaannya.  Dengan tujuan agar siswa menjadi lebih 

tertarik dan memahami materi yang disampaikan oleh peneliti.  Alasan 

metode tersebut digunakan oleh peneliti karena lebih efektif dan efisien 

dibandingkan dengan metode lain yang lebih membutuhkan banyak waktu, 

tenaga dan biaya.  Alasan tersebut diperkuat oleh pendapat Prayitno (1999: 

269) ceramah merupakan metode yang paling sederhana, mudah, murah dan 

tidak memerlukan prosedur dan biaya yang banyak. 
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2.2.6 Pelaksanaan layanan informasi  

Menurut Depdikbud dalam Sukardi (1994:240), secara garis besar 

ada pelaksanaan layanan informasi ada tiga langkah, yaitu: 

1. Langkah Persiapan 

a. Menetapkan tujuan dan isi informasi, termasuk alasan-alasan 

b. Mengidentifikasi sasaran yang akan menerima informasi 

c. Mengetahui sumber-sumber informasi 

d. Menetapkan teknik penyampaian informasi 

e. Menyampaikan jadwal dan waktu kegiatan 

f. Menetapkan ukuran keberhasilan 

2. Langkah Pelaksanaan  

a. Usahakan tetap menarik minat dan perhatian para siswa 

b. Berikan informasi secara sistematis dan sederhana sehingga 

jelas manfaatnya 

c. Berikan contoh yang berhubungan dengan kehidupan siswa 

sehari-hari 

d. Persiapkan siswa sebaik mungkin supaya siswa mengetahui  

yang harus diperhatikan, dicatat dan yang harus dilakukan 

e. Usahakan tidak terjadi kekeliruan informasi 

f. Koordinasikan dengan guru bidang studi dan wali kelas agar 

tidak saling bertentangan dalam pemberian informasi 

3. Langkah Evaluasi 

a. Pembimbing mengetahui hasil pemberian informasi 
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b. Pembimbing mengetahui efektifitas suatu teknik 

c. Pembimbing mengetahui apakah persiapannya sudah cukup 

matang atau masih banyak kekurangan 

d. Pembimbing mengetahui kebutuhan siswa akan informasi lain 

atau informasi yang sejenis. Bila dilakukan evaluasi, siswa 

merasa perlu memperhatikan lebih serius, bukan sambil lalu. 

Dengan demikian timbul sikap positif dan menghargai isi 

informasi yang diterimanya. 

2.3  KOMUNIKASI 

2.3.1  Pengertian Komunikasi 

Menurut sejumlah penelitian, 75% dari seluruh waktu kita dipakai 

untuk berkomunikasi (Tubbs et al 2000 : 3). Oleh karena itu maka 

ketrampilan berkomunikasi masih sangat penting untuk dipelajari. Menurut 

(Tubbs et al 2000:5) komunikasi dapat diartikan sebagai proses 

pembentukan makna diantara dua orang atau lebih. Lebih lagi menurut 

(Liliweri  2000:3) kata komunikasi berasal dari bahasa latini communicare, 

yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Kata communis berarti 

milik bersama atau berlaku dimana-mana, sehingga communis opinio berarti 

pendapat umum atau pendapat mayoritas. Tambahan pula menurut (Liliweri 

2004 : 5) memberikian definisi tentang komunikasi, yaitu komuniksi 

merupakan suatu aktivitas yang melayani hubungan antara pengirim dan 

penerima pesan melampaui ruang dan waktu.  
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Dalam hal ini gagasan pikiran seseorang, melalui proses 

komunikasi menjadi milik orang – orang yang terlibat dalam proses tersebut 

diketahui atau disetujui oleh mereka. Secara konseptual terhimpun lebih dari 

98 definisi komunikasi yang masing – masing dilatarbelakangi oleh 

beberapa perspektif, yaitu : mekanis, sosiologis dan psikologistis (Munir, 

1998 : 113). Perspektif mekanis artinya suatu proses dua arah yang 

menghasilkan transmisi informasi dan pengertian antara masing – masing 

individu yang terlibat. Perspektif sosiologis adalah suatu proses dimana 

seorang individu (komunikator) mentransmisikan stimuli (biasanya verbal) 

untuk memodifikasi prilaku individu lain. sedangkan perspektif psikologis 

diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang memberikan tafsiran 

terhadap prilaku orang lain ( yang berwujud dalam bentuk ucapan, gerak – 

gerak badaniah dan sikap) perasaan – perasaan yang dingin di sampaikan 

oleh orang tersebut. Orang bersangkutan kemudian memberikan reaksi 

terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. 

Selanjutnya Effendi (2000 : 3 ) pengertian komunikasi harus 

ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu komunikasi dalam pengertian secara 

umum dan pengertian secara paradikmatik. 

2.3.1.1 Pengertian komunikasi secara umum 

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat , sejak bangun tidur 

sampai tidur lagi, secara kodrati senantiasa terlibat komunikasi. Terjadinya 

komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial. Masyarakat paling 



19 
 

19 
 

sedikit terdiri dari dua orang yang saling berhubungan satu sama lain. 

komunikasi dalam pengertian umum dapat dilihat dari dua segi : 

1. Pengertian komunikasi secara etimologis. 

Secara etimologis atau menurut asal katanya, istilah komunikasi 

berasal dari bahasa Latin communication, dan perkataan ini bersumber pada 

kata communis. Perkataan communis tersebut dalam pembahasan ini sama 

sekali tidak ada kaitannya dengan partai komunis yang sering dijumpai 

dalam kegiatan politik. Arti communis disini adalah sama, dalam arti kata 

sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. 

Jadi, komunikasi berlangsung apabila antara orang – orang yang 

terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomuniksikan. 

Jelasnya, jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang dinyatakan orang 

lain kepadanya, maka komunikasi berlangsung. Dengan kata lain, hubungan 

antara mereka itu bersifat komunikatif. Sebaliknya jika tidak di mengerti, 

komunikasi tidak akan terjadi. Dengan demikian hubungan antara orang – 

orang itu tidak komunikatif.   

   2. Pengertian komunikasi secara terminologis 

Secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. dari pengertian itu jelas bahwa 

komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan 

sesuatu kepada orang lain. jadi, yang terlibat dalam komunikasi itu adalah 

manusia. Karena itu, komunikasi yang di maksud di sini adalah komunikasi 

manusia (human communication), yang sering kali disebut pula komunikasi 
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sosial atau social communication. Komunikasi manusia sebagai singkatan 

dari komunikasi antarmanusia dinamakan komunikasi sosial atau 

komunikasi kemasyarakatan karena hanya pada manusia – manusia yang 

bermasyarakat terjadinya komunikasi. Masyarakat terbentuk dari paling 

sedikit dari dua orang yang saling berhubungan dengan berkomunikasi 

sebagai penjalinnya.  

Jadi, teknik berkomunikasi yang menjadi pokok pembahasan 

dalam pembahasan di sini adalah komunikasi antara seseorang dengan orang 

lain, komunikasi manusia atau komunikasi sosial yang, sebagaimana 

ditegaskan di atas, mangandung makna “ proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain“. 

   2.3.1.2 Pengertian komunikasi secara paradigmatis 

Telah dijelaskan di depan dalam pengertian secara umum 

komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan yang di lakukan 

oleh seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. 

Komunikasi dalam pengertian ini sering terlihat pada perjumpaan dua orang. 

Mereka saling memberikan salam, bertanya tentang kesehatan dan mengenai 

keluarga, dan sebagainya.  

Effendi (2000 : 5 ) merumuskan pengertian komuniksi secara 

paradigmatis adalah bersifat intensional, mengandung tujuan, karena itu 

perlu adanya perencanaan. Sejauh mana kadar perencanaan itu, tergantung 

kepada pesan yang akan dikomunikasikan dan pada komunikan yang 

dijadikan sasaran. Mengenai pengertian komunikasi secara paradigmatis ini 
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banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi dari sekian banyak 

definisi itu dapat di tarik kesimpulan secara lengkap dengan menampilkan 

maknanya yang hakiki, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian suatu 

pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk 

mengubah sikap, pendapat, atau prilaku, baik langsung secara lisan, maupun 

tidak langsung melalui media. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, 

yakni memberi tahu  atau mengubah sikap (attitude), pendapat (opinion), 

atau prilaku (behavior). 

Dari pemaparan teori tentang komunikasi di atas maka dapat 

diambil pengertian bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang 

saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak 

terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi 

muka, gerak tubuh, lukisan, seni dan teknologi. 

Effendi (2000 : 6 ) menambahkan bahwa dalam suatu proses 

komunikasi terdapat komponen-komponen yang harus ada. Komponen-

komponen tersebut adalah : 

1. Komunikator  : orang yang menyampaikan pesan. 

2. Pesan   : pernyataan yang didukung oleh lambang. 

3. Komunikan  : orang yang menerima pesan. 

4. Media   : sarana atau saluran yang mendukung pesan  

   bila  komunikan jauh tempatnya atau   

    banyak jumlahnya. 

5. Efek   : dampak sebagai pengaruh dari pesan 
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2.3.2 Proses Komuniksi 

Komunikasi dapat disepakati sebagai proses pertukaran pesan 

dengan hasil kebersamaan dalam makna. Kebersamaan dalam makna 

merupakan sesuatu yang dihasilkan melalui suatu proses yang di dalamnya 

merupakan rangkaian gerakan, kaitan berbagai variabel atau juga unsur-

unsur komunikasi. Didalam variabel komunikasi ada yang tetap dan ada juga 

variabel yang tidak tetap. Komunikasi dapat dianggap sebagai sesuatu yang 

mendefinisikan sesuatu yang abstrak dari gejala-gejala sosial yang berkaitan 

dengan pengiriman, penerima, pertukaran pesan antar manusia maka 

variabel-variabel komunikasi yang dimilikinya dapat menunjukan variasi-

variasi nilai dari konsep komunikasi itu. (Liliweri, 1997:145-156) 

menjelaskan beberapa variabel tetap dalam komunikasi, yakni : 

1. Pengirim/Komunikator 

Nama yang diberikan untuk pengirim dalam proses komunikasi 

berbeda satu dengan yang lainnya meskipun isinya sama dengan sender 

(pengirim). Ada yang menyebutnya sebagai komunikator, source, encoder. 

Pengirim dalam rangkaian komunikasi dapat dianggap sebagai pencipta 

pesan, titik mulai, penginisiatif suatu proses kegiatan komunikasi. 

Komunikator dapat pula diartikan sebagai orang yang membagi informasi, 

ide-ide atau sikap kepada orang lain. 

2. Latar Belakang 

Latar belakang yang dimaksud dalam konteks ini adalah ciri khas, 

sifat-sifat, pikiran, perasaan dan tingkah laku yang membedakannya dengan 
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orang lain. Dalam proses komunikasi, latar belakang telah dianggap sebagai 

suatu penopang, penyanggah komunikasi secara utuh. 

3. Pesan/Stimulus 

Stimulus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari model 

umum stimulus respon. Berarti setiap stimulus/rangsangan yang berasal dari 

suatu sumber akan direspon dengan cara tertentu oleh pihak yang 

menerimanya. Pesan dalam komunikasi adalah tanda-tanda dan tanda-tanda 

itu bisa berupa bahasa, kode atau sistem tanda yang nalar. Jadi komunikasi 

adalah penggunaan tanda-tanda yang bermakna untuk membina hubungan 

sosial. Pesan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pesan beraturan dan pesan tidak 

beraturan. 

Pesan beraturan merupakan pesan yang tersusun secara baik, 

lengkap, dapat dihitung, dapat dikenal, dapat dipahami sebagai suatu pesan 

yang dapat diuraikan dan dipahami. Sedangkan pesan tidak beraturan adalah 

pesan yang sembarang, tidak tersusun, tidak terstruktur, tumpang tindih. 

Pesan demikian tidak bisa diterjemahkan, tidak dimengerti ketika terlihat, 

terbaca, terdengar, teraba sehingga tidak dapat dijelaskan artinya. Dapat 

diambil pengertian bahwa pesan dalam komunikasi dapat berupa kata-kata, 

bunyi-bunyi, warna yang dipahami sebagai suatu stimulus beraturan dengan 

frekuensi, intensitas, gerak dan perubahan maupun jumlah tertentu. 

4. Saluran 

Saluran adalah jalan dimana suatu pesan dilewatkan. Dalam 

komunikasi tatapmuka kita dapat menggunakan perasaan, pendengaran, 
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suara atau perabaan sebagai saluran dalam mengkomunikasikan pesan.S 

berbeda dengan media dalam komunikasi massa yang menggunakan 

perangkat teknologi pembagi atau penyiar seperti buku, radio, majalah dan 

televisi.  

5. Penerima/Komunikan  

Penerima dapat disebut sebagai komunikan. Komunikan adalah 

suatu unsur yang sangat penting karena tanpa komunikan pesan itu tidak ada 

sasarannya. Jadi komunikan merupakan titik akhir dari tujuan pesan. 

Dimana orang tersebut yang akan menerjemahkan isi dari pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. 

6. Umpan Balik 

Umpan balik adalah reaksi terhadap pesan bahwa komunikan 

sudah menerima pesan dan memahaminya. Fungsi dari umpan balik adalah 

mengontrol keefektivan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada 

komunikan. 

7. Gangguan Enteropi 

Konsep enteropi merupakan analogi gangguan terhadap seluruh 

sistem mekanik, aliran listrik. Komunikasi dianggap sebagai suatu proses 

mekanik yang komplek, canggih dari awal sampai akhir sehingga mudah 

sekali terkena gangguan pada subsistem pendukung. Lebih lanjut gangguan 

enteropi dapat diartikan sebagai suatu konsep untuk menjelaskan bagaimana 

peran komunikasi itu bisa jalan tersesat dalam satu rangkaian proses yang 
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menghasilkan pesan tidak beraturan. Gangguan enteropi dapat menyebabkan 

berkurangnya: 

a. Konstruksi pesan yang dibangun oleh pengirim. 

b. Daya maju suatu pesan dari komunikator kepada komunikan dan 

kembali lagi kepada komunikator. 

c. Penerjemahan pesan oleh komunikan maupun umpan balik kepada 

komunikator. 

d. Reaksi pemilihan pesan dari penerima terhadap pengirimnya. 

8. Suasana  

Suasana adalah lingkungan dimana proses komunikasi itu 

bergerak. Komunikasi akan sukses jika orang memperhatikan suasana. 

Suasana membantu kita untuk menerangkan apa dan bagaimana variasi 

unsur-unsur komunikasi mengambil suatu posisi dalam proses komunikasi. 

2.4 FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT KOMUNIKASI 

Gangguan (interference) atau kegaduhan (noice) adalah sesuatu 

yang mengubah informasi yang disampaikan kepada komunikan atau 

mengalihkannya dari komunikan tersebut. Gangguan dalam proses 

komunikasi sangatlah banyak bentuknya. Tubbs et al (2000:11) 

menerangkan gangguan dalam proses komunikasi terdiri dari dua jenis  : 

1. Gangguan teknis, adalah faktor yang menyebabkan komunikan 

merasakan perubahan dalam informasi atau rangsangan yang tiba. 

Komunikator juga dapat menyebabkan perubahan ini. 
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2. Gangguan semantis, adalah gangguan yang ditimbulkan dari komunikan 

yang salah dalam memberikan arti atas sinyal yang disampaikan oleh 

komunikator. 

Liliweri (1997:157) menjelaskan tentang gangguan dalam proses 

komunikasi yang disebut dengan gangguan enteropi. Lebih lanjut gangguan 

enteropi dapat diartikan sebagai suatu konsep untuk menjelaskan bagaimana 

peran komunikasi itu bisa jalan tersesat dalam satu rangkaian proses yang 

menghasilkan pesan tidak beraturan. Gangguan enteropi dapat menyebabkan 

berkurangnya: 

1. Konstruksi pesan yang dibangun oleh pengirim. 

2. Daya maju suatu pesan dari komunikator kepada komunikan dan 

kembali lagi kepada komunikator. 

3. Penerjemahan pesan oleh komunikan maupun umpan balik kepada 

komunikator. 

4. Reaksi pemilihan pesan dari penerima terhadap pengirimnya. 

Effendi (2000 : 11 -16) menjelskan tentang hambatan-hambatan 

yang mungkin muncul dalam proses komunikasi. Hambatan-hambatan 

tersebut meliputi hambatan sosio-antro-psikologis, hambatan semantis, 

hambatan mekanis dan hambatan ekologis. 

   1. Hambatan sosio – antro – psikologis 

Proses komunikasi berlangsung dalam kontek situasional. Ini 

berarti bahwa komunikator harus memperlihatkan situasi ketika komunikasi 

berlangsung, sebab situasi amat berpengaruh terhadap kelancaran 
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komunikasi, terutama situasi yang berhubungan dengan faktor – faktor 

sosiologis, antropologis dan psikologis. 

     a. Hambatan sosiologis 

Hambatan sosiologis mempunyai arti hambatan yang terjadi 

menyangkut status sosial atau hubungan seseorang. Hambatan-hambatan ini 

mengatur cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain berdasarkan usia, 

jenis kelamin, tingkat kekayaan, tingkat kekuasaan, dll.   

Masyarakat terdiri dari berbagi golongan dan lapisan, yang 

menimbulkan perbedaan dalam status sosial, agama, ideology, tingkat 

pendidikan, tingkat kekayaan dan sebagainya, yang kesemuanya dapat 

menjadi hambatan bagi kelancaran komunikasi.  

Seorang sosiolog dari jerman bernama Ferdinand Tonnies 

mengklasifikasikan kehidupan manusia dalam masyarakat menjadi dua jenis 

pergaulan yang ia namakan Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft 

adalah pergaulan hidup yang bersifat pribadi, statis dan tidak rasional, 

seperti kehidupan didalam rumah tangga. Sedangkan Gesellschaft adalah 

pergaulan hidup yang bersifat tidak pribadi, dinamis, dan rasional, seperti 

pergaulan di kantor atau dalam organisasi. 

Berkomunikasi dalam Gemeinschaft dengan istri atau anak tidak 

akan menjumpai banyak hambatan karena sifatnya personal atau pribadi 

sehingga dapat dilakukan dengan santai. Lain halnya dengan komunikasi 

dalam Gesellschaft. Seorang kepala desa mempunyai kekuasaan di 

daerahnya, tetapi ia harus tunduk kepada camat, camat akan lain sikapnya 
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bila berkomunikasi dengan bupati, demikian juga saat bupati berkomunikasi 

dengan gubernur. 

     b. Hambatan antropologis 

Dalam http://digilib.petra.ac.id/viewer.php? 8 maret 2009 

Hambatan antropologis mempunyai arti hambatan yang terjadi karena 

budaya yang dibawa seseorang saat berkomunikasi dengan orang lain 

berbeda dengan budaya yang dibawanya. Hambatan antropologis ini dapat 

diwujudkan dalam perbedaan karakteristik-karakteristik budaya yang dibawa 

oleh partisipan. Karakteristik-karakteristik budaya itu sendiri terdiri dari : 

1) Komunikasi dan Bahasa, meliputi komunikasi verbal dan 

non verbal. 

2) Pakaian dan Penampilan, penampilan ini meliputi apa yang 

dipakai (pakaian) dan tampilan biologis (warna kulit, 

tinggi badan, dll) seseorang yang mana mewakili diri orang 

tersebut yang merupakan bagian dari suatu budaya 

tersebut. 

3) Makanan dan Kebiasaan Makan, mengenai cara orang 

memilih, menyajikan, waktu, peralatan dan cara makan. 

4) Waktu dan Kesadaran akan Waktu, ada budaya yang ketat 

dan terjadwal menenai waktu. Sebaliknya ada budaya yang 

fleksibel mengenai waktu sehingga menganggap 

keterlambatan bukanlah suatu masalah. 
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5) Penghargaan dan Pengakuan, mengenai memberikan 

pujian dan ucapan terima kasih atas dindakan orang lain. 

6) Nilai dan Norma, mengenai apa yang pantas dilakukan 

atau tidak boleh oleh suatu budaya, yang mana bisa 

menjadi kebalikan dari budaya yang lain.  

7) Rasa Diri dan Ruang, mengenai cara seseorang mengatur 

jarak tubuh sehingga orang tersebut merasa nyaman dalam 

berkomunikasi. 

8) Proses Mental dan Belajar, mengenai cara seseorang 

berfikir dan menyatakan hasil pemikirannya tersebut 

dakam bentuk verbal atau non verbal. 

9) Kepercayaan dan Sikap, mengenai hal-hal yang 

mempengaruhi sikap seseorang. Kepervayaan ini 

menimbulkan nilai. 

Effendi (2000 : 11 -16) Hambatan komunikasi secara antropologis 

dimaksudkan bahwa banyaknya suku, ras, agama, warna kulit, kebudayaan, 

bahasa, norma, dan kebiasaan. Dalam melancarkan komunikasinya seorang 

komunikator tidak akan berhasil dalam apabila ia tidak mengenal siapa 

komunikannya. Baik mengenal latar belakang ras, agama, kebudayaan, 

bahasa dan norma yang berlaku bagi komunikannya. Komunikasi akan 

berjalan dengan lancar jika pesan yang disampaikan komunikator diterima 

oleh komunikan secara tuntas, yaitu diterima dalam pengertian received atau 

secara inderawi, dan dalam pengertian accepted atau secara rohani. 
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Contohnya seorang pemirsa televisi mungkin menerima acara yang disiarkan 

dengann baik karena gambar yang tampil pada pesawat televisi amat terang 

dan suara yang keluar amat jelas. Tapi mungkin pemirsa tidak akan 

menerima ketika seorang pembaca berita mengatakan daging babi itu enak 

sekali. Si pemirsa tadi hanya menerimanya dalam pengertian accepted. Jadi 

teknilogi komunikasi tanpa dukungan kebudayaan tidak akan berfungsi. 

     c. Hambatan psikologis 

Faktor psikologis sering menjadi hambatan dalam proses 

komunikasi. Hal ini umumnya disebabkan oleh komunikator sebelum 

melakukan proses komunikasi tidak melihat kondisi komunikannya. 

Komunikasi sangat sulit untuk berhasil apabila komunikan sedang sedih, 

bingung, marah, kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologis lainnya. 

Komunikasi juga tidak akan berjalan lancar kalau didalam diri komunikan 

sudah meneruh prasangka (prejudice) kepada komunikator. 

Prasangka merupakan salah satu hambatan berat bagi kegiatan 

komunikasi, karena orang yang berprasangka belum apa – apa sudah 

bersikap menentang komunikator. Pada orang yang bersikap prasangka 

emosinya menyebabkan dia menarik kesimpulan tanpa menggunakan 

pikiran secara rasional. Emosinya sering kali membutakan pikiran dan 

perasaan terhadap suatu fakta yang begaimana pun jelas dan tegasnya. 

Apalagi jika prasangka itu sudah berakar, maka seseorang itu tidak akan 

dapat berfikir obyektif, dan apa saja yang dilihat atau didengarnya selalu 

akan dinilai negatif. Adapun cara agar hambatan psikologis dapat 
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diminimalisir adalah dengan mengenal diri komunikan seraya mengkaji 

kondisi psikologisnya sebelum komunikasi dilakukan, dan bersikap empati 

kepadanya. 

3. Hambatan semantis 

Faktor sematis adalah faktor hambatan berkomunikasi yang 

berhubungan dengan bahasa yang digunakan oleh komunikator sebagai “ 

alat “ untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Demi 

kelancaran komunikasinya seorang komunikator harus benar – benar 

memperhatikan gangguan sematis ini, sebab salah ucap atau salah tulis dapat 

menimbulkan salah pengertian (misunderstanding) atau salah tafsir 

(misinterpretation), yang pada gilirannya dapat menimbulkan salah 

komunikasi (miscommunication) 

Dalam http://digilib.petra.ac.id/viewer.php? 8 maret 2009 

Hambatan semantis berupa bahasa yang digunakan untuk menyatakan 

pikiran dan perasaannya. Bahasa ini berwujud bahasa verbal (lisan dan 

tulisan) dan non verbal. Prilaku non verbal dinyatakan dalam bentuk kinesik 

(bahasa tubuh), okulestik (gerakan mata dan posisi mata), haptik 

(perabaan/menyentuh), proksemik (hubungan antar ruang), kronemik 

(konsep waktu), tampilan (appereance), postur (tampilan tubuh). 

Jadi untuk menghilangkan hambatan semantis dalam komunikasi, 

seorang komunikator harus mengucapkan pernyataannya dengan jelas dan 

tegas, memilih kata – kata yang tidak menimbulkan persepsi yang salah, dan 

disusun dalam kalimat - kalimat yang logis. 
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3. Hambatan mekanis 

Hambatan mekanis dijumpai pada media yang dipergunakan dalam 

melancarkan komunikasi. Banyak contoh yang kita alami dalam kehidupan 

sehari – hari seperti telefon yang krotokan, ketikan huruf yang buram pada 

surat kabar, suara yang hilang muncul pada pesawat radio, berita surat kabar 

yang sulit dicari sambungan kolomnya, gambar yang meliuk – liuk pada 

pesawat televisi. 

Yang perlu diperhatikan dalam komunikasi adalah sebelum suatu 

pesan komunikasi dapat diterima secara rohani (accepted), terlebih dahulu 

harus dipastikan dapat diterima secara inderawi (received), dalam arti kata 

bebas dari hambatan mekanis. 

4. Hambatan ekologis 

Hambatan ekologis disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap 

proses berlangsungnya komunikasi, jadi datangnya dari lingkungan. Contoh 

hambatan ekologis adalah suara riuh orang – orang atau kebisingan lalu 

lintas, suara hujan atau petir, suara pesawat terbang lewat, dan lain – lain 

pada saat komunikator sedang berpidato. 

Situasi komunikasi yang tidak menyenangkan ini dapat diatasi 

komunikator dengan menghindarkan jauh sebelum atau dengan 

mengatasinya pada saat ia sedang berkomunikasi. Untuk menghindarkannya 

komunikator harus mengusahakan tempat komunikasi yang bebas dari 

gangguan suara lalu – lintas atau kebisingan orang – orang seperti 

disebutkan tadi. Dalam menghadapi gangguan seperti hujan, petir, pesawat 
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terbang lewat, dan lain – lain yang datangnya tiba – tiba tanpa diduga 

terlebih dahulu, maka komunikator dapat melakukan kegiatan tertentu, 

misalnya berhenti dahulu sejenak atau memperkeras suaranya.  

(Tierney 2004:25) memberikan penjelasan tentang lima macam 

gangguan yang muncul dalam proses komunikasi, yakni ketidakjelasan 

pesan, membuat pilihan kata yang salah, memilih media yang salah, 

menghilangkan pesan dan menjauhkan diri dari audiens. 

2.5 Mengatasi Hambatan Dalam Proses Komunikasi 

Mengatasi hambatan komunikasi berarti memperbaiki proses 

komunikasi baik yang ditimbulkan oleh komunikator, komunikan maupun 

diluar dari keduanya tersebut. Hambatan komunikasi yang disebabkan oleh 

sosiologi, antropologis, dan psikologis terdapat pada pihak komunikan. 

Mengatasi hambatan ini komunikator harus memahami dan mengenal 

karakteristik komunikannya sebelum melancarkan komunikasi. Dengan 

memahami dan mengenal komunikannya maka akan mengenal pada 

kebudayaannya, gaya hidup, dan norma kehidupannya, kebiasaan dan 

bahasanya. Jika hal ini, komunikator memahami dan mengenalnya siapa 

komunikan itu, niscaya dalam melancarkan komunikasi akan berhasil. 

Demikian juga komunikan harus menghilangkan prasangka pada 

komunikator. Sebab apabila prasangka komunikan yang biasanya bersifat 

buruk itu tetap melekat pada diri komunikan, sebaik apapun isi pesan 

disampaikan komunikator tidak ada artinya bagi komunikan. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa cara mengatasi faktor-faktor 



34 
 

34 
 

penghambat komunikasi bersifat sosiologis, antropologis, dan psikologis 

adalah dengan cara mengenali diri komunikan seraya mengkaji kondisi 

psikologinya sebelum komunikasi dilancarkan, dan bersikap empati 

kepadanya. Empati (empathy) adalah kemampuan memproyeksikan diri 

kepada orang lain, dengan lain perkataan kemampuan menghayati perasaan 

orang lain atau merasakan apa yang dirasakan orang lain.  

Hambatan semantis lazimnya terdapat pada diri komunikator yang 

berkaitan dengan bahasa yang dipergunakan baik secara lisan maupun 

tulisan. Demi kelancaran komunikasinya seorang komunikator harus benar-

benar memperhatikan gangguan semantis ini, sebab salah ucap atau salah 

tulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau salah tafsir. Untuk 

mengatasi hambatan semantis dalam komunikasi, komunikator harus 

mengucapkan pernyataannya dengan jelas dan tegas tidak terburu-buru, 

memilih kata-kata yang tidak menimbulkan persepsi yang salah, dan disusun 

dalam kalimatkalimat yang logis.  

Hambatan mekanis, biasanya disebabkan media yang dipergunakan 

dalam melaksanakan komunikasi. Mengatasi hambatan mekanis ini dengan 

memperbaiki saluran atau kabel-kabel yang dipergunakan misalnya pada 

pengeras suara, mengarahkan fokus yang tepat pada gangguan OHP. Pada 

penulisan surat yang tidak jelas dengan memperbaiki atau mengganti dengan 

tulisan atau huruf yang lebih jelas.  

Hambatan ekologis, yang datangnya dari lingkungan. Untuk 

mengatasi gangguan ekologis ini, komunikator harus mengusahakan 
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sebelumnya tempat yang bebas dari suara kebisingan, suara lalu lintas yang 

tidak menyenangkan pada saat sedang berkomunikasi. Dalam hal gangguan 

hujan, petir, pesawat terbang lewat atau hal-hal yang tidak diduga terlebih 

dahulu, maka komunikator dapat menghentikan sementara proses 

komunikasinya. 

2.6 Efektifitas Layanan Informasi Dalam Format Kelompok Untuk    

      Meningkatkan Pemahaman Hambatan Dalam Proses komunikasi. 

Hambatan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

mengubah informasi yang disampaikan kepada komunikan atau 

mengalihkannya dari komunikan tersebut (Tubbs et al 2000:11). Dapat 

diambil pengertian bahwa hambatan dalam proses komunikasi adalah segala 

sesuatu yang menyebabkan pesan yang diberikan oleh komunikator kepada 

komunikan tidak sampai, rusak atau tidak menimbulkan feed back dari 

komunikan. Dengan demikian komunikasi yang terjalin antara komunikator 

dan komunikan tidak bisa efektif atau sia-sia. Hambatan dalam proses 

komunikasi bisa dialami oleh siapa saja. Salah satu kelompok yang rawan 

terhadap hambatan komunikasi adalah anak pada fase anak-anak yang akan 

memasuki masa remaja awal. Individu yang berada pada fase tersebut 

biasanya sedang mengenyam pendidikan di bangku SD. Pendidikan dasar 

merupakan pondasi untuk pendidikan selanjutnya. 

Untuk itu siswa SD haruslah paham tentang hambatan komunikasi 

sebagai langkah pencegahan agar hambatan dalam proses komunikasi tidak 

terjadi pada diri mereka terutama dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi 
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adalah proses penyampaian gagasan, harapan maupun pesan yang berupa 

informasi, ide – ide buah pikiran, dan sikap – sikap tertentu dari seseorang 

kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus menguasai ketrampilan dalam 

berkomunikasi. Untuk melaksanakan proses komunikasi tak jarang kita 

menghadapi masalah atau gangguan baik dari segi sosiologis, antropologis, 

psikologis, semantis, mekanis dan ekologis. 

Pentingnya pemahaman siswa tentang hambatan komunikasi 

hendaknya diperhatikan dan dikuasai oleh para siswa. Dengan memiliki 

pemahaman yang baik, diharapkan para siswa dapat meminimalisir 

timbulnya hambatan dalam proses komunikasi. Dengan pemahaman yang 

baik tentang  hambatan komunikasi diharapkan para siswa dapat melakukan 

komunikasi yang efektif. Sesuai dengan tujuan layanan informasi untuk 

membekali siswa dengan berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, 

merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota 

keluarga dan masyarakat.  Pemahaman yang diperoleh melalui layanan 

informasi digunakan sebagai bahan acuan untuk pengembangan diri, 

meningkatkan kegiatan, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan 

kehidupan sehari-hari dan mengambil keputusan (Prayitno 1999:260).  

Dari pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa layanan 

informasi mempunyai kaitan erat dengan komunikasi. Untuk itu pemahaman 

tentang hambatan komunikasi harus diberikan kepada para siswa agar para 

siswa dapat merubah prilakunya menjadi tingkah laku yang lebih efektif. 

Sedangkan dalam pelaksanaannya pemberian layanan informasi diberikan 
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dengan metode ceramah, diskusi, wawancara, karyawisata, alat-alat peraga 

dan alat-alat bantu lainnya, buku panduan dan sosiodrama. Sehingga dengan 

diberikannya layanan informasi diharapkan dapat membantu meningkatkan 

pemahaman siswa tentang hambatan dalam proses komunikasi. 

2.7 Hipotesis 

Berdasarkan bangun teori yang telah di paparkan, maka hipotesis 

penelitian sebagai berikut, terdapat peningkatan pemahaman tentang 

hambatan komunikasi antar pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 di SDN 1 

Krandegan Banjarnegara Tahun Ajaran 2008/2009 setelah mendapatkan 

layanan informasi dalam format kelompok.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. 

Di dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang 

dilakukan yaitu dengan teknik dan prosedur suatu penelitian akan dilakukan. Hal 

terpenting yang perlu diperhatikan bagi seorang peneliti adalah ketepatan 

penggunaan metode yang sesuai dengan objek penelitian dan tujuan yang ingin 

dicapai agar penelitian dapat berjalan dengan baik, terarah, dan sistematis. 

3.1 Jenis Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memecahkan 

masalah tentang bagaimana meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

hambatan dalam proses berkomunikasi menggunakan layanan informasi 

dengan format kelompok. Berdasar tujuan penelitian seperti di atas maka 

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen, karena 

peneliti sengaja mengadakan perlakuan untuk mengetahui keefektifan 

perlakuan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Arikunto (2002: 3) 

eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara 

dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi 

atau mengurangi atau menyisihkan faktor lain yang bisa mengganggu.   

Ada bermacam-macam jenis penelitian, namun penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian pre eksperimental design/quasi eksperimen 

karena hanya ada satu kelompok eksperimen tanpa kelompok kontrol. Pada 

design ini subyek dilakukan dua kali pengukuran. Pengukuran yang pertama 

dilakukan sebelum diberikan perlakuan bimbingan kelompok (pre test) 
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dengan kode 01 dan pengukuran ke dua dilakukan setelah diberikan 

perlakuan bimbingan kelompok (post test) dengan kode 02, adapun 

modelnya adalah sebagai berikut : 

     

Keterangan : 

1. 01 = pengukuran sebelum pengukuran. 

2. X  = perlakuan, yaitu pemberian layanan bimbingan kelompok. 

3. 02 = pengukuran setelah perlakuan. 

(Arikunto, 2000:78) 

3.2 Desain penelitian  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masuk 

dalam kategori Pre Esperimental Design. Sedangkan desain yang digunakan 

adalah desain Pre-test dan Post-test design (Arikunto 2002: 78). dalam 

desain ini pengukuran dilakukan 2 kali, sebelum eksperimen dan sesudah 

eksperimen. Kelemahan teknik ini adalah tidak adanya kelompok kontrol 

sebagai pembanding dalam hasil penelitian. Alasan lain menurut Arikunto 

(2002: 77) karena penelitian ini belum memenuhi persyaratan seperti cara 

ekperimen yang dikatakan ilmiah mengikuti peraturan–peraturan tertentu. 

Akan tetapi dengan tidak adanya kelompok kontrol justru membuat metode 

ini mempunyai kelebihan yaitu tidak terjadinya kontaminasi dan tidak 

terjadinya bias. Pendapat tersebut diperkuat oleh Suryabrata (2004: 101) 

bahwa dalam rancangan ini digunakan satu kelompok subjek, pertama-tama 

dilakukan pengukuran lalu dikenakan perlakuan tertentu kemudian 

01 X 02
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dilakukan pengukuran untuk kedua kalinya.  Jadi dalam penelitian ini 

dilakukan 2 kali pengukuran yaitu sebelum diberi treatmen (pretest) dan 

setelah diberikan treatment (postest).  Kemudian dari kedua pengukuran 

tersebut dianalisis untuk mengetahui perbedaan yang signifikan atau tidak, 

untuk membuktikan hipotesis. 

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi layanan 

informasi dengan format kelompok dalam penelitian ini adalah ceramah, 

diskusi dan simulasi dengan bantuan media dan permainan.  Topik bahasan 

pemahaman  tentang hambatan dalam proses komunikasi yang akan 

disampaikan sebagai materi layanan informasi dalam penelitian ini  adalah : 

1. Hambatan sosiologis yang dibahas adalah : pengertian hambatan 

sosiologis, penyebab munculnya hambatan sosiologis, faktor-faktor yang 

mempengaruhi munculnya gangguan sosiologis, cara mencegah dan 

mengurangi hambatan sosiologis dalam konteks sebagai komunikator 

dan komunikan, simulasi terhadap studi kasus. 

2. Hambatan antropologis yang dibahas adalah : pengertian hambatan 

antropologis, penyebab timbulnya hambatan sosiologis, faktor-faktor 

yang mempengaruhi timbulnya hambatan antropologis, cara mencegah 

dan mengurangi hambatan antropologis dalam kontek sebagai 

komunikator dan komunikan, simulasi dari studi kasus. 

3. Hambatan Psikologis yang dibahas adalah : pengertian hambatan 

psikologis, penyebab timbulnya hambatan psikologis, faktor-faktor yang 

mempengaruhi timbulnya hambatan psikologis, cara mencegah dan 
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mengurangi hambatan psikologis dalam kontek sebagai komunikator dan 

komunikan, simulasi dari studi kasus. 

4. Hambatan Semantis, mekanis dan ekologis yang dibahas adalah 

Pengertian hambatan semantis,mekanis, ekologis dan cara mengurangi dan 

mencegah timbulnya hambatan semantis,mekanis dan ekologis. 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok akan dilaksanakan 

kurang lebih 10 kali pertemuan dengan materi yang telah dipersiapkan.  

Tabel 3.1 

Rancangan pelaksanaan layanan informasi  

Pertemuan  Topik  Materi 

1 Hambatan sosiologis 1. Pengertian hambatan sosiologis. 
2. Penyebab timbulnya hambatan 

sosiologis.  
2  1. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya 
hambatan sosiologis. 

2. Cara mencegah dan mengurangi 
timbulnya hambatan sosiologis 
dalam konteks sebagai 
komunikator dan komunikan. 

3  1. Simulasi dari studi kasus 

4 Hambatan antropologis 1. pengertian hambatan 
antropologis 

2. Penyebab timbulnya hambatan 
antropologis. 

5  1. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya 
hambatan antropologis. 

2. Cara mencegah dan mengurangi 
timbulnya hambatan antropologis 
dalam konteks sebagai 
komunikator dan komunikan. 

6  1. Simulasi dari studi kasus 
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7 Hambatan psikologis 1. pengertian hambatan psikologis 
2. Penyebab timbulnya hambatan 

psikologis. 
8  1. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya 
hambatan psikologis. 

2. Cara mencegah dan mengurangi 
timbulnya hambatan psikologis 
dalam konteks sebagai 
komunikator dan komunikan 

9  1. Simulasi dari studi kasus 
 

10 Hambatan semantis, 

mekanis dan ekologis 

1. Pengertian hambatan 
semantis,mekanis dan ekologis 

2. Cara mengurangi dan mencegah 
timbulnya hambatan 
semantis,mekanis dan ekologis. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati 

sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek yang mempunyai variasi 

antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu (Sugiyono, 2005:2). 

3.3.1  Identifikasi variabel 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu 

1. Variabel terikat yaitu variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui 

besarnya efek atau pengaruh variabel lain.  Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah peningkatan pemahaman tentang hambatan dalam 

komunikasi (Y). 

2. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain.  Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah Layanan informasi dengan format 

kelompok (X).  
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3.3.2 Hubungan antar variabel  

Hubungan antar variabel adalah variabel bebas mempengaruhi 

variabel terikat 

  

 Keterangan : 

X : Variabel bebas 

Y : Variabel terikat 

3.3.3 Definisi operasional variabel 

1. Hambatan dalam komunikasi adalah sesuatu yang mengubah informasi 

yang disampaikan kepada komunikan atau mengalihkannya dari 

komunikan tersebut, sehingga informasi yang disampaikan tidak sesuai 

dengan yang dimaksudkan. Adapun indikator dari hambatan komunikasi 

adalah 1) hambatan sosiologis, 2) hambatan antropologis, 3) hambatan 

psikologis, 4) hambatan semantis, 5) hambatan mekanis, 6) hambatan 

ekologis. 

2. Layanan informasi layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik 

dan pihak lain menerima dan memahami informasi yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan.  

Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan sosiodrama. Dalam 

pelaksanaan layanan informasi melalui tiga langkah yaitu langkah 

persiapan, langkah pelaksanaan dan langkah evaluasi. Jumlah anggota 

kelompok adalah 15 orang. Alasan mengapa mengunakan 15 orang adalah 

untuk mempermudah dalam menganalisis hasil post test. Pada  

X Y 
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pelaksanaan, layanan informasi dengan format kelompok akan 

dilaksanakan kurang lebih 10 kali pertemuan dengan materi yang telah 

dipersiapkan.  Setiap satu kali pertemuan waktu yang digunakan kurang 

lebih 60 menit.  Tahap evaluasi, pada tahap ini siswa memberikan 

tanggapan dan saran. 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi  

Populasi dari penelitian ini adalah  seluruh siswa kelas 5 dan 6 

SDN 1 Krandegan Banjarnegara yang terbagi dalam empat kelompok 

kelas yaitu kelas V A, V B, VI A, VI B, karena siswa pada kelas tersebut 

sama-sama sudah mulai dituntut untuk dapat berkomunikasi secara baik 

sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Sehingga memenuhi persyaratan bahwa dalam penelitian eksperimen 

populasi harus bersifat homogen.  

3.4.2  Sampel 

Dalam penelitian ini, jenis sampling yang digunakan adalah 

random sampling (pengambilan sampel secara acak). Sampel ini 

mempunyai maksud dalam pengambilan sampelnya, peneliti ”mencampur” 

subyek-subyek didalam populasi sehingga semua objek adalah sama. 

Dengan demikian peneliti memberikan hak yang sama kepada setiap 

subjek untuk memperoleh kesempatan kesempatan dipilih sebagai sampel 

(Arikunto, 2002:111).  
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Dalam perekrutan anggota kelompok yang akan dijadikan sampel, 

peneliti juga mendapat bantuan dari guru wali kelas tentang siswa mana 

yang nampaknya bisa dijadikan anggota kelompok Sampel yang dipakai 

adalah 15 siswa kelas 5dan 6 yang masuk dalam kelompok layanan 

informasi. 

3.5 Metode dan alat pengumpul data 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah angket / kuesioner. Angket / kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan 

setiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna 

dalam menguji hipotesis (Moh. Nasir, 2003:203).   

Adapun ciri angket menurut Azwar (2004:8) adalah : 

1. Data yang diungkap berupa data faktual atau yang dianggap fakta dan 

kebenaran yang diungkap subyek. 

2. Berupa pertanyaan langsung yang terarah kepada informasi mengenai 

data yang hendak diungkap. 

3. Responden tahu persis apa yang ditanyakan. 

4. Jawaban angket tidak diberi skor melainkan diberi coding. 

5. satu angket dapat mengungkap informasi banyak hal.  

6. Data dari angket tidak diuji lagi realibilitasnya secara psikometri. 

7. Validitas angket lebih ditentukan oleh kejelasan tujuan dan lingkup 

informasi yang hendak diungkap. 
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Menurut Moh. Nazir (2003:211) angket atau kuesioner memiliki 

keuntungan dan kekurangan. 

1. Keuntungan penggunaan angket. 

a. Dengan komunikasi pos yang baik, penggunaan angket melalui pos 

tidak memerlukan enumerator (pencatat yang mengadakan 

wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan), sehingga dapat 

mengurangi biaya. Angket dapat dikirim melalui pos saja, 

sedangkan enumerator tidak dapat dikirimkan mealui pos. 

b. Angket yang dikirimkan dapat mencapai responden dalam area 

yang luas, lebih-lebih pada area yang populasinya jarang dan 

posnya baik. 

c. Karena tidak menggunakan enumerator, maka penggunaan angket 

yang dikirimkan akan mengurangi terjadinya error dari enumerator. 

d. Angket yang dikirim dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

memerlukan waktu untuk berkonsultasi atau untuk mencari data 

secara lebih akurat. 

e. Responden dapat menjawab pertanyaan secara lebih jujur, lebih-

lebih pertanyaan yang bersifat pribadi. 

2. Kelemahan penggunaan angket. 

a. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat harus sedarhana dan langsung 

mengenai sasaran. 

b. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat harus dapat dimengerti oleh 

responden. 
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c. Jawaban dari pertanyaan tersebut harus diterime sebagai suatu 

jawaban final. 

d. Karena dapat membaca semua pertanyaan terlebih dahulu sebelum 

memberikan jawaban kepada masing-masing item pertanyaan, 

jawaban yang diberikan untuk masing-masing pertanyaan tidak 

lagi merdeka (independent), 

e. Tidak ada kesempatan untuk membuat tambahan terhadap jawaban 

yang diperoleh berdasarkan observasi. 

f. Responden dapat saja tidak mengembalikan angket. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis 

angket tertutup, dimana responden diharuskan memilih jawaban yang telah 

tersedia dan jawaban yang dipilih oleh responden harus sesuai dengan 

keadaannya. Jawaban yang dapat dipilih oleh responden terdiri dari dua 

alternatif yaitu ”YA” dan ”TIDAK ”. Adapun penilaiannya sebagai berikut  

Tabel 3.2 
Pensekoran kategori  jawaban 

Pertanyaan positif skor Pertanyaan negatif Skor  

YA 2 YA  1 

TIDAK 1 TIDAK 2 

 

Sedangkan untuk melengkapi metode pengumpulan data, peneliti 

juga mengunakan pedoman wawancara dan observasi terhadap guru kelas 

dan kepala sekolah untuk mendapatkan informasi tentang siswa yang 

mengalami hambatan dalam berkomunikasi. 
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3.6 Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan 

suatu instrumen. Dalam penelitian ini digunakan validitas konstruk yaitu 

bertolak dari kumpulan konsep tentang suatu teori. Jadi, item-item disusun 

berdasarkan jabaran variabel yang diangkat dari batasan teori-teori 

tertentu. Uji validitas dilakukan pada uji coba instrument. Validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Validitas Construct yaitu tipe 

validitas yang menunjukan sejauhmana suatu alat ukur mengungkap suatu 

kontrak teoritik yang hendak diukur. Adapun untuk menguji validitas butir 

instrument penelitian ini adalah rumus korelasi product moment, yaitu : 

( )( )
( ) ( )[ ][ ]222xy

YNX-XN

X-XYNr
Y

Y

Σ−ΣΣΣ

ΣΣΣ
=  

keterangan: 

rxy  = koefisien antara skor item dan skor total  

∑X  = jumlah skor butir 

∑Y  = jumlah skor total 

∑X2  = jumlah kwadrat butir 

∑Y2  = jumlah kwadrat total 

∑XY  = jumlah perkalian skor item dengan skor total 

N  = jumlah responden 

 

 



49 

3.6.2 Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitasnya dilakukan dengan 

rumus Spearman-Brown, yaitu; 

r 11 = ( )2/21/1

2/21/1

1
2

r
r

+
×

 

Dengan keterangan : 

r 11  = relibilitas instrument 

2/21/1r  = xyr  yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua        

                  belahan instrument. 

3.7 Analisis data 

Tahap analisis dalam suatu penelitian adalah tahapan yang penting, 

karena dalam tahap ini data yang diperoleh akan dijabarkan sampai akhirnya 

dapat disimpulkan. Analisis yang digunakan untuk menganalisis data 

menggunakan Chi Kuadrat. 

Chi Kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Analisis ini 

membuktikan hipotesis bahwa ada peningkatan pemahaman tentang hambatan 

dalam proses komunikasi dapat meningkat setelah mendapatkan layanan 

informasi dengan format kelompok. Chi Kuadrat ini untuk mengetahui 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa layanan informasi dengan 

format kelompok. Adapun rumus Chi Kuadrat yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 
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( )∑ −∑
=

h

ho

f
ff 2

2χ  

Keterangan : 

=0f  Frekuensi hasil observasi 

=hf Frekuensi yang diharapkan 

(Sugiyono, 2007:193) 

 Kemudian dengan taraf kesalahan atau α  5%, data dikatakan 

mengalami perubahan yang signifikan bila tabelhitung xx 22 > . Bisa diartikan pula 

bila hitungx2  berada pada daerah penolakan oH  maka hipotesisnya terbukti 

yaitu terjadi peningkatan pemahaman siswa tentang hambatan komunikasi 

antar pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 SDN 1 Krandegan Banjarnegara tahun 

ajaran 2008/2009 setelah mendapatkan layanan informasi dengan format 

kelompok.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Pada bab ini akan dipaparkan hasil analisisis dan pembahasan hasil 

penelitian mengenai keefektifan layanan informasi dengan format kelompok 

untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hambatan dalam proses 

komunikasi antar pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 di SDN 1 Krandegan 

Banjarnegara Tahun Ajaran 2008/2009 . 

4.1 Hasil Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid 

berarti memiliki validitas yang rendah. Sebuah instrument dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrument dikatakan 

valid apabila dapat mengungkap data dari variable yang diteliti secara tepat.  

Dalam penelitian ini untuk uji validitas angket menggunakan rumus 

product moment. Uji validitas dilakukan per butir. Jumlah butir soal yang 

diuji validitasnya berjumlah 84 butir. Setelah diuji validitasnya menggunakan 

rumus product moment, maka diperoleh butir yang tidak valid berjumlah 12 

butir, yakni butir nomer 8, 17, 22,26, 31, 40,41, 52, 61, 62, 67, 84. dengan 

hasil seperti itu selanjutnya instrument yang berupa angket di susun kembali 

dengan jumlah soal 72 butir yang sudah terbukti valid setelah melalui uji 

validitas menggunakan rumus product moment. 
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4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa suatu instrument cukup 

dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik. Instrument yang sudah baik tidak akan 

bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban 

tertentu. Dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas instrument 

menggunakan rumus Spearman-Brown dengan cara mengelompokkan skor-

skor instrument manjadi dua kelompok, yaitu kelompok belah dua ganap 

ganjil. Instrument dikatakan reliable bila tabelxy rr > . Dalam uji reliabilitas 

diperoleh 909,0=xyr  dan 362,0=tabelr . Karena tabelxy rr >  maka instrument 

ini dapat dikatakan reliable. 

4.3 Hasil Analisis Data Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

meningkatkan pemahaman siswa tentang hambatan dalam komunikasi antar 

pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 SDN 1 Krandegan Banjarnegara tahun 

ajaran 2008/2009. Sebelum pemberian treatment berupa layanan informasi 

dengan format kelompok terlebih dahulu dilakukan recruitment anggota 

kelompok yang berjumlah 15 anak dari kelas 5 dan kelas 6. 

Berdasarkan tujuan diatas maka untuk mempermudah penjabarannya, 

dalam penelitian ini akan diuraikan secara kuantitatif. Hasil perhitungan 

secara kuantitatif meliputi hasil perhitungan secara deskriptif prosentase, 

yaitu  untuk melihat pemahaman siswa terhadap hambatan dalam komunikasi 

antar pribadi sebelum dan sesudah pemberian treatment berupa layanan 
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informasi dengan format kelompok. Sedangkan yang kedua adalah uji Chi 

Kuadrat yang digunakan untuk mengetahui apakah pemahaman siswa 

terhadap hambatan komunikasi antar pribadi meningkat atau tidak. 

4.3.1 Hasil Uji Deskriptif Prosentase  

1. Pemahaman Siswa Terhadap Hambatan Komunikasi Antar Pribadi     

Sebelum Diberikan Treatment 

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu meningkatkan pemahaman siswa 

tentang hambatan dalam komunikasi antar pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 

SDN 1 Krandegan Banjarnegara, maka akan diuraikan terlebih dahulu 

pemahaman siswa terhadap hambatan komunikasi antar peribadi sebelum 

diberikan treatment berupa layanan informasi dengan format kelompok (pre 

test). 

Tabel 4.1 

Hasil pre test pemahaman terhadap hambatan komunikasi  

antar pribadi 

No. Kode 
Res. 

Total pre test 
Skor % Krit. 

1 R-01 36 50.00% S 
2 R-02 43 59.72% S 
3 R-03 43 59.72% S 
4 R-04 42 58.33% S 
5 R-05 38 52.78% S 
6 R-06 38 52.78% S 
7 R-07 38 52.78% S 
8 R-08 39 54.17% S 
9 R-09 35 48.61% S 

10 R-10 41 56.94% S 
11 R-11 32 44.44% S 
12 R-12 40 55.56% S 
13 R-13 42 58.33% S 
14 R-14 40 55.56% S 
15 R-15 44 61.11% T 
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Dari tabel 4.1 dapat diketahui kesemua responden berada pada 

kategori sedang. Data ini didapat dari angket yang diberikan sebelum 

treatment diberikan. 

2. Pemahaman Siswa Terhadap Hambatan Komunikasi Antar Pribadi 

Sesudah Diberikan Tratment 

Tabel 4.2 

Hasil post test pemahaman terhadap hambatan komunikasi 

antar pribadi 

No. Kode 
Res. 

Total post test 
Skor % Krit. 

1 R-01 55 76.39% T 
2 R-02 57 79.17% T 
3 R-03 53 73.61% T 
4 R-04 46 63.89% T 
5 R-05 62 86.11% ST 
6 R-06 46 63.89% T 
7 R-07 52 72.22% T 
8 R-08 53 73.61% T 
9 R-09 60 83.33% ST 

10 R-10 48 66.67% T 
11 R-11 48 66.67% T 
12 R-12 51 70.83% T 
13 R-13 57 79.17% T 
14 R-14 48 66.67% T 
15 R-15 53 73.61% T 

 

Untuk memperjelas ada tidaknya peningkatan pemahaman siswa 

tentang hambatan komunikasi antar pribadi, maka dibawah ini akan diberikan 

tabel pemahaman terhadap hambatan komunikasi antar pribadi sebelum dan 

sesudah diberikan treatment. 
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Tabel 4.3 

Sebelum dan sesudah diberikan treatment 

No. Kode 
Res. 

Pre test Post test 
Skor % Krit. Skor % Krit. 

1 R-01 36 50.00% S 55 76.39% T 
2 R-02 43 59.72% S 57 79.17% T 
3 R-03 43 59.72% S 53 73.61% T 
4 R-04 42 58.33% S 46 63.89% T 
5 R-05 38 52.78% S 62 86.11% ST 
6 R-06 38 52.78% S 46 63.89% T 
7 R-07 38 52.78% S 52 72.22% T 
8 R-08 39 54.17% S 53 73.61% T 
9 R-09 35 48.61% S 60 83.33% ST 

10 R-10 41 56.94% S 48 66.67% T 
11 R-11 32 44.44% S 48 66.67% T 
12 R-12 40 55.56% S 51 70.83% T 
13 R-13 42 58.33% S 57 79.17% T 
14 R-14 40 55.56% S 48 66.67% T 
15 R-15 44 61.11% T 53 73.61% T 

 

4.3.2 Hasil Uji Chi Kuadrat 

Untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahamn siswa terhadap 

hambatan komunikasi antar pribadi sebelum dan sesudah mendapatkan 

treatment, maka dibawah ini akan dianalisis menggunakan rumus Chi 

Kuadrat (Sugiyono, 2007:193) sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil analisis Chi Kuadrat 

α  dk tabelx 2  
Harga 

2x  Hasil 

5% 2 5,99 26,286  2x > tabelx 2 . Berarti 
hipotesis terbukti 

 

Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat diperoleh =2x 26,286. 

Berdasarkan pada dk (derajat kebebasan) = 2 dan taraf kesalahan 5%, maka 

Chi Kuadrat tabel = 5,99 (Sugiono,2007:376).  
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Harga Chi Kuadrat hitung, ternyata lebih besar dari Chi Kuadrat tabel 

(26,286 > 5,99). Karena harga Chi Kuadrat hitung lebih besar dari Chi 

Kuadrat tabel, maka oH ditolak dan aH diterima. Hal ini berarti terjadi 

peningkatan yang signifikan pemahaman terhadap hambatan komunikasi 

antar pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 SDN 1 Krandegan Banjarnegara tahun 

ajaran 2008/2009 setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok. 

 

4.4 Deskripsi Pelaksanaan Treatment Layanan Informasi Dengan Format 

Kelompok untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Hambatan 

dalam Proses Komunikasi Antar Pribadi  

Pelaksanaan layanan informasi dengan format kelompok untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang hambatan dalam proses komunikasi 

antar pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 di SDN 1 Krandegan Banjarnegara 

dilaksanakan dalam 10 kali pertemuan dan dua pertemuan tambahan untuk 

melakukan pre test dan post tes. Berikut ini akan dipaparkan deskripsi 

perubahan/peningkatan pemahaman tentang cara meningkatkan pemahaman 

siswa tentang hambatan dalam proses komunikasi. atau kemajuan yang 

dicapai dalam mengikuti bimbingan kelompok. 

1. Pertemuan Pertama Dengan Materi Hambatan Semantis, Mekanis 

dan Ekologis 

Pelaksanaan layanan informasi yang pertama dilakukan tanggal 5 

Januari 2009 dengan membahas tentang pengertian hambatan semantis, 

mekanis dan ekologis dan juga cara mengatasi hambatan tersebut. Pada awal 
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kegiatan layanan informasi, anggota masih agak pasif, lebih banyak diam, 

tidak terbuka, tidak berani mengemukakan pendapat dan masih tampak 

bingung. Namun setelah diberikan permainan dan setelah pemimpin 

kelompok menciptakan suasana santai anggota kelompok mulai menunjukan 

responnya terhadap kegiatan layanan informasi. Hal ini terlihat dari interaksi 

anggota yang sudah dapat menyesuaikan diri dan berani mengemukakan 

pendapat. Dalam proses kegiatan layanan informasi, anggota nampak 

antusias. Ini menunjukkan bahwa selama mengikuti bimbingan kelompok, 

anggota menunjukkan perubahan perilaku. 

Perubahan tersebut nampak dari anggota kelompok yang semula 

pendiam, minder, tidak berani bicara di depan umum, tidak berani 

mengemukakan pendapatnya, dan kurang terbuka, setelah kegiatan layanan 

informasi berlangsung dan mulai masuk tahap kegiatan, sebagian besar 

anggota menunjukkan ada perubahan. Sebagian anggota mulai berani bicara 

dan mengemukakan pendapatnya, lebih terbuka, dan nampak kepercayaan 

dirinya meningkat. Anggota yang semula malu dan enggan mengikuti layanan 

informasi, mengatakan senang dan akan mengikuti layanan informasi untuk 

mengurangi timbulnya hambatan dalam proses komunikasi.  

Setelah mengikuti layanan informasi, anggota mengerti dan lebih 

memahami pengertian tentang hambatan semantis, mekanis dan ekologis. 

Mereka menyadari pentingnya komunikasi yang efektif. Mereka juga 

mempunyai keinginan untuk berlatih melakukan komunikasi yang efektif 

serta mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hambatan 
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tersebut. Selain itu anggota kelompok juga memahami cara mengurangi 

hambatan tersebut. Anggota dapat memberikan pengalamannya, baik yang 

senang maupun pahit berkenaan hambatan komunikasinya itu. Anggota juga 

dapat memberi contoh pentingnya komunikasi yang efektif dalam kehidupan 

sehari-hari.  

2. Pertemuan Kedua Dengan Materi Hambatan Sosiologis dan 

penyebabnya 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2009. Materi 

yang didiskusikan yaitu tentang pangertian hambatan sosiologis dan 

penyebab timbulnya hambatan sosiologis. Pada pertemuan ini, pemimpin 

kelompok dan anggota kelompok sudah menunjukkan keakraban. Anggota 

kelompok tampak antusias mengikuti kegiatan ini. Anggota kelompok mulai 

berani mengemukakan pendapat, mulai berani berbicara di depan anggota 

kelompok yang lain, mau menghargai dan mendengarkan anggota kelompok 

yang sedang berbicara, mulai tidak minder serta perlahan-lahan mulai 

nampak ada peningkatan kepercayaan dirinya dalam berkomunikasi dengan 

teman-temannya, meskipun sedikit. Proses layanan informasi berjalan lancar 

dan anggota nampak ceria. Anggota kelompok dapat mengerti dan memahami 

pengertian hambatan sosiologis dan penyebab timbulnya hambatan tersebut. 

Dari proses layanan informasi ini diketahui bahwa hampir semua anggota 

kelompok menyadari bahwa mereka mengalami hambatan sosiologis dalam 

proses komunikasi. Anggota kelompok yang semula tidak peduli dengan 

hambatan komunikasi menjadi lebih peduli dan menjadi mempunyai 
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keinginan untuk mengurangi hambatan dalam berkomunikasi pada dirinya. 

dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan hambatan sosiologis itu 

muncul. Keinginan untuk merubah ketrampilan dalam proses komunikasi 

sudah mulai nampak walaupun sedikit.  

3. Pertemuan Ketiga Dengan Materi Faktor yang Mempengaruhi 

Timbulnya Hambatan Sosiologis dan Cara Pencegahannya 

Layanan informasi pada pertemuan ketiga yang dilaksanakan tanggal 

14 Januari 2009 mendiskusikan mengenai faktor yang mempengaruhi 

timbulnya hambatan sosiologis dan cara mencegah dan mengurangi hambatan 

sosiologis itu muncul pada diri sendiri. Pada pertemuan ini dinamika 

kelompok muncul, hal ini dapat dilihat dari anggota dan pemimpin kelompok 

yang menunjukkan keakraban, sebagian besar anggota terbuka, mereka tidak 

malu mengungkapkan kelemahannya, dan berani memberikan solusi untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi kelompok. Selama kegiatan 

berlangsung, tetap saja ada anggota yang jarang berbicara, meskipun 

demikian semua anggota dapat mengungkapkan pendapatnya. 

Setelah mendapatkan layanan informasi, anggota mengaku baru 

menyadari kelebihannya dan kekurangan yang dimilikinya. Mereka sudah 

mulai paham tentang kegiatan bimbingan kelompok yang diselenggarakan 

oleh peneliti. Pada pertemuan ini anggota kelompok semakin akrab, aktif dan 

sangat antusias. Anggota kelompok mau mencari solusi untuk mengatasi 

kelemahannya, mereka tidak malu mengungkapkan pendapatnya, berani 

berbicara di depan anggota kelompok, berani memberikan saran/masukan 
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antar sesama anggota serta dapat bersikap tegas. Anggota kelompok mulai 

tambah percaya diri ketika berbicara. Pada pertemuan ini anggota kelompok 

mendapatkan materi tentang cara melakukan komunikasi dengan anggota 

keluarga, guru dan teman sesuai dengan persepsi sosiologis. 

4. Pertemuan Keempat Dengan Materi Pemecahan Masalah dari 

Sebuah Kasus 

Layanan informasi pada pertemuan keempat yang dilaksanakan 

tanggal 17 Januari 2009 Pada pertemuan keempat, materi yang didiskusikan 

yaitu mencoba memecahkan suatu permasalahan yang telah disiapkan oleh 

pemimpin kelompok. Adapun permasalahan yang diajukan adalah cara 

mereka berkomunikasi dengan orang tua dalam kontek sebagai anak dan 

orang tua dan juga cara mereka berkomunikasi dengan guru, dalam kontek 

sebagi guru dan murid. Permasalahan yang di diskusikan adalah: 

a) Cara mereka menerima teguran tentang kesalahan yang mereka 

perbuat terhadap orang tua. 

b) Cara mereka memohon sesuatu kepada orang tua. 

c) Cara mereka mempertahankan pendapat saat pendapatnya berbeda 

dengan orang tua. 

d) Cara mereka menanggapi perintah guru. 

e) Cara mereka mempertanggungjawabkan perbuatan kepada guru. 

Pada pertemuan ini anggota kelompok secara bergantian tampil 

didepan teman-temannya dan menceritakan solusi dari permasalahn tersebut. 
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Sedangkan anggota yang lain menanggapi argumentasi anggota yang sedang 

presentasi. 

Setelah mendapatkan layanan informasi, anggota menjadi tahu cara 

mengurangi hambatan dalam proses komunikasi, khususnya hambatan 

sosiologis yang dimulai dari dirinya sendiri. Pada pertemuan keempat, 

praktikan menilai anggota kelompok sudah mulai menunjukkan peningkatan 

tentang pemahaman hambatan sosiologis. Anggota kelompok mulai lancar 

berbicara/mengemukakan pendapat, lebih akrab, tidak takut salah, tidak 

minder, lebih dapat menghargai orang lain, dan mau mendengarkan anggota 

yang sedang mengemukakan pendapatnya. Anggota kelompok juga sudah 

mulai lancar dalam mensikapi permasalahan yang di siapkan oleh pemimpin 

kelompok. Layanan informasi bejalan lancar dan semua anggota terlihat 

sangat akrab.  

5. Pertemuan Kelima Dengan Materi Hambatan Psikologis dan 

Penyebab Timbulnya Hambatan Psikologis.  

Layanan informasi pada pertemuan kelima yang dilaksanakan tanggal 

21 Januari 2009. Layanan Informasi pada pertemuan kelima mendiskusikan 

tentang pengertian hambatan psiologis dan penyebab timbulnya hambatan 

psikologis. Anggota kelompok nampak antusias dan tidak malu/canggung 

untuk mengeluarkan pendapat, berdiskusi, lebih asertif, serta dapat 

mengembangkan komunikasi. Semua anggota nampak aktif  berbicara dan 

dapat memberikan pendapatnya, tidak ada anggota yang hanya diam saja.  
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Sebagian besar anggota kelompok mengakui bahwa sebelum 

mengikuti layanan informasi dan mendapatkan materi ini, mereka tidak 

mengetahui sama sekali tentang hambatan komunikasi. Setelah mendapatkan 

layanan informasi, sebagian besar anggota kelompok mengatakan bahwa 

prasangka buruk kepada orang lain merupakan faktor yang dapat 

menimbulkan hambatan psikologis. Karena kita terlanjur menganggap orang 

lain buruk, tanpa mengetahui isi pesan yang disampaikan. Selain itu rasa 

empati yang tinggi atau kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh 

orang lain dapat sangat membantu dalam proses komunikasi sehari-hari. 

Anggota kelompok juga mengakui bahwa mereka semakin dapat 

memahami kondisi psikologis lawan bicara sebelum mereka melakukan 

proses komunikasi. Mereka jadi mulai paham tentang bagaimana 

berkomunikasi dengan teman yang sedang sedih, marah maupun bingung. 

Anggota kelompok lebih menunjukkan responnya terhadap kegiatan layanan 

informasi, lebih antusias, dan lebih semangat untuk mengurangi hambatan 

dalam proses komunikasi. 

6. Pertemuan Keenam Dengan Materi Faktor yang Mempengaruhi 

Hambatan Psikologis dan Cara Mengatsinya 

Layanan informasi pada pertemuan keenam yang dilaksanakan 

tanggal 26 Januari 2009. Pada pertemuan ini materinya tentang faktor yang 

mempengaruhi timbulnya hambatan psikologis dan juga cara untuk 

mengurangi timbulnya hambatan psikologis. Pada pertemuan ini, pemimpin 

kelompok dan anggota kelompok sudah sangat akrab. Anggota kelompok 
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tampak antusias mengikuti kegiatan ini. Anggota kelompok sudah berani 

mengemukakan pendapat, berani berbicara di depan anggota kelompok yang 

lain, mau menghargai dan mendengarkan anggota kelompok yang sedang 

berbicara, tidak minder serta mulai nampak adanya komunikasi yang efektif. 

Proses bimbingan kelompok berjalan lancar dan anggota nampak senang. 

Anggota kelompok dapat lebih menyadari pentingnya komunikasi dan 

mengerti cara meningkatkan empati. Pada saat membahas materi ini, anggota 

kelompok mencontohkan cara berkomunikasi yang efektif dengan teman 

sebaya, orang yang lebih tua dan guru. Mereka juga mencontohkan cara 

berkomunikasi dengan lawan jenis yang tidak membosankan. Anggota 

kelompok sangat aktif responsif dan dapat berlatih berkomunikasi. Anggota 

dapat menambahi/memberikan masukan mengenai manfaat empati dan juga 

mampu menghindari prasangka buruk kepada orang lain. 

Anggota kelompok yang semula kurang dapat berkomunikasi dengan 

baik dan lancar dengan orang lain, setelah mengikuti layanan informasi, 

anggota dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar. Anggota dapat 

menyampaikan pikiran, perasaan, kemauan dan penolakan dirinya tentang 

sesuatu dengan tepat; dapat lebih mengekspresikan diri; lebih mampu 

memahami diri, lebih mampu memberikan dukungan dan saling menolong; 

serta mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah yang mungkin 

muncul dalam komunikasi dengan orang lain, melalui cara-cara yang 

konstruktif. 
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7. Pertemuan Ketujuh Dengan Materi Pemecahan Masalah dari Sebuah 

Kasus Hambatan Psikologis 

Layanan informasi pada pertemuan ketujuh yang dilaksanakan tanggal 

31 Januari 2009 Pada pertemuan ketujuh, materi yang didiskusikan yaitu 

mencoba memecahkan suatu permasalahan yang telah disiapkan oleh 

pemimpin kelompok. Adapun permasalahan yang diajukan adalah cara 

mereka berkomunikasi dengan teman sebaya di rumah maupun disekolah. 

Permasalahan yang di diskusikan adalah: 

a) Cara mereka berkomunikasi dengan teman yang sedang marah. 

b) Cara mereka berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal yang 

meminta bantuan. 

c) Cara mereka memulai pembicaraan dengan teman yang sedang 

menangis. 

Pada pertemuan ini anggota kelompok secara bergantian tampil 

didepan teman-temannya dan menceritakan solusi dari permasalahn tersebut. 

Sedangkan anggota yang lain menanggapi argumentasi anggota yang sedang 

presentasi. 

Setelah mendapatkan layanan informasi, anggota menjadi tahu cara 

mengurangi hambatan dalam proses komunikasi, khususnya hambatan 

psikologis. Pada pertemuan ketujuh, praktikan menilai anggota kelompok 

sudah mulai menunjukkan peningkatan tentang pemahaman hambatan 

psikologis. Anggota kelompok mulai lebih lancar berbicara/mengemukakan 

pendapat, lebih akrab, tidak takut salah, tidak minder, lebih dapat menghargai 
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orang lain, dan mau mendengarkan anggota yang sedang mengemukakan 

pendapatnya. Anggota kelompok juga sudah mulai lancar dalam mensikapi 

permasalahan yang di siapkan oleh pemimpin kelompok.  

8. Pertemuan Kedelapan Dengan Materi Hambatan Antropologis 

Layanan informasi pada pertemuan kedelapan yang dilaksanakan 

tanggal 7 Februari 2009. Pada pertemuan ini membahas tentang pengertian 

hambatan antropologis dan penyebab timbulnya hambatan antropologis. 

Anggota kelompok membahas tentang faktor penyebab hambatan 

antropologis yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan 

bantuan pemimpin kelompok. Pada pertemuan ini, pemimpin kelompok dan 

anggota kelompok sudah sangat akrab. Anggota kelompok tampak antusias 

mengikuti kegiatan ini. Anggota kelompok lebih berani mengemukakan 

pendapat, lebih berani berbicara di depan anggota kelompok yang lain, mau 

menghargai dan mendengarkan anggota kelompok yang sedang berbicara, 

tidak minder serta perlahan-lahan mulai nampak ada peningkatan pemahaman 

tentang hambatan antropologis. Proses layanan informasi berjalan lancar dan 

anggota nampak senang. 

Setelah mengikuti layanan informasi, anggota kelompok menyadari 

bahwa pesan yang disampaikan kepada orang lain haruslah dapat diterima 

secara indrawi dan secara rohani. Apabila salah satu syaratnya tidak 

terpenuhi, maka pesan yang disampaikan tidak akan diterima dengan baik, 

atau dengan kata lain tidak terjadi komunikasi yang efektif. Selain itu anggota 

kelompok juga mulai pentingnya berkomunikasi dengan orang yang 
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golongannya berbeda dengan kita, baik berbeda agama, status ekonomi dan 

latar belakang keluarga. Karena dengan menjalin komunikasi dengan 

golongan yang berbeda, kita akan semakin banyak pengetahuan dalam 

menghadapi berbagai karakter manusia.   

Anggota kelompok mengatakan bahwa mereka akan tidak memilih-

milih dalam menjalin pertemanan selama itu positif. Anggota kelompok yang 

mengaku sebelumnya masih memilih-milih teman dalam berteman, sekarang 

mereka akan mulai meninggalkan kebiasaan tersebut dan mengganti dengan 

menerima teman dari semua golongan. Anggota kelompok juga saling 

menghargai dan memberikan dukungan terhadap rencana yang akan 

dilakukan untuk masing-masing anggota.  

9. Pertemuan Kesembilan Dengan Materi Cara Mencegah dan 

Mengurangi Timbulnya Hambatan Antropologis 

Layanan informasi pada pertemuan kesembilan yang dilaksanakan 

tanggal 14 Februari 2009. Kegiatan layanan informasi membahas tentang 

faktor yang menunjang timbulnya hambatan antropologis tumbuh pada diri 

siswa. Setelah mendapatkan materi tentang faktor yang mempengaruhi 

timbulnya hambatan antropologis pada diri siswa dilanjutkan dengan cara 

pencegahannya. Dinamika kelompok muncul, anggota kelompok tampak 

antusias mengikuti kegiatan ini, anggota kelompok lebih berani 

mengemukakan pendapat, lebih berani berbicara di depan anggota kelompok 

yang lain, mau menghargai dan mendengarkan anggota kelompok yang 

sedang berbicara, tidak malu/canggung untuk mengeluarkan pendapat, 
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berdiskusi, lebih asertif, serta dapat mengembangkan komunikasi, serta 

perlahan-lahan mulai nampak komunikasi yang efektif. Proses  

10. Pertemuan Kesembilan Dengan Materi Pemecahan Masalah dari 

Sebuah Kasus Hambatan Antropologis 

Layanan informasi pada pertemuan kesepuluh yang dilaksanakan 

tanggal 16 Frbruari 2009. Pada pertemuan kesepuluh, materi yang 

didiskusikan yaitu mencoba memecahkan suatu permasalahan yang telah 

disiapkan oleh pemimpin kelompok. Adapun permasalahan yang diajukan 

adalah cara mereka berkomunikasi dengan teman yang mempunyai setatus 

berbeda dengan dirinya. Permasalahan yang di diskusikan adalah: 

a) Cara mereka berkomunikasi dengan teman yang berbeda agama. 

b) Cara mereka berkomunikasi dengan teman yang setatus ekonominya 

kurang dari kita. 

c) Cara mereka menyampaikan pesan secara indrawi dan rohani. 

Pada pertemuan ini anggota kelompok secara bergantian tampil 

didepan teman-temannya dan menceritakan solusi dari permasalahan tersebut. 

Sedangkan anggota yang lain menanggapi argumentasi anggota yang sedang 

presentasi. 

Setelah mendapatkan layanan informasi, anggota menjadi tahu cara 

mengurangi hambatan dalam proses komunikasi, khususnya hambatan 

antropologis. Pada pertemuan kesepuluh, praktikan menilai anggota 

kelompok sudah mulai menunjukkan peningkatan tentang pemahaman 

hambatan psikologis. Anggota kelompok mulai lebih lancar 
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berbicara/mengemukakan pendapat, lebih akrab, tidak takut salah, tidak 

minder, lebih dapat menghargai orang lain, dan mau mendengarkan anggota 

yang sedang mengemukakan pendapatnya. Anggota kelompok juga sudah 

mulai lancar dalam mensikapi permasalahan yang di siapkan oleh pemimpin 

kelompok.  

Dari pertemuan pertama sampai pertemuan kesepuluh, anggota 

kelompok benar-benar belajar mengurangi hambatan komunikasi pada diriny. 

Menurut pemimpin kelompok dan anggota kelompok, anggota layanan 

informasi dapat mengurangi hambatan dalam proses komunikasi. Anggota 

kelompok yang pada pertemuan pertama masih malu-malu, pendiam, tidak 

berani bicara dan mengemukakan pendapatnya serta minder, setelah 

mengikuti layanan informasi nampak ada perubahan dan anggota kelompok 

nampak mulai lebih menunjukan komunikasi yang efektif. Anggota kelompok 

lebih berani dan lancar berbicara/mengemukakan pendapat, berani berbicara 

di depan umum, lebih akrab, tidak takut salah, tidak minder, lebih dapat 

menghargai orang lain, mau mendengarkan anggota yang sedang 

mengemukakan pendapatnya, dapat berkomunikasi dengan tepat, serta dapat 

menyesuaikan diri dalam dimanapun berada dan dengan siapapun mereka 

berkomunikasi. 

4.5 Pembahasan 

Berdasarkan penelitian tampak bahwa pemahaman siswa tentang 

hambatan dalam proses komunikasi antar pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 

yang masuk dalam kelompok eksperiment dalam kategori sedang. Dari 15 
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siswa, 14 diantaranya berada pada kategori sedang. Sedangkan 1 siswa berada 

pada kategori tinggi tingkat pemahamannya.   

1. Hambatan Sosiologis 

Tingkat pemahaman tentang hambatan dalam proses komunikasi yang 

dialami oleh siswa eksperimen, terutama pada hambatan sosiologis berada 

pada kategori sedang. Hal ini menunjukan bahwa siswa kurang mampu 

memposisikan diri sebagai pribadi dalam tatanan hubungan di keluarga. 

Disamping itu, siswa juga kurang memahami dan kurang bisa memposisikan 

diri dalam proses komunikasi dengan orang yang setatusnya berada di 

atasnya. Setelah mendapatkan layanan informasi dengan format kelompok 

dan mendapatkan materi dari pemimpin kelompok, juga mendapatkan 

kesempatan untuk berbicara , berpendapat, berdebat, berdiskusi serta berlajar 

mengekspresikan kemampuan berkomunikasinya, menunjukan perhatian 

kepada orang lain dan berbagi pengalaman dapat membantu mengurangi 

hambatan komunikasi yang dialami oleh para siswa. Sebelum diberi 

perlakuan berupa layanan informasi dari 15 siswa, terdapat 1 siswa yang 

memiliki pemahaman tentang hambatan komunikasi rendah, 11 siswa dalam 

kategori sedang dan 3 siswa dalam kategori tinggi. Setelah diberikan layanan 

berupa layanan informasi dari 15 siswa, 5 diantaranya masuk pada kategori 

sedang, 8 siswa pada kategori tinggi dan 2 siswa berada pada posisi sangat 

tinggi tingkat pemahamannya. Ini berarti ada peningkatan pemahaman 

anggota kelompok terhadap hambatan komunikasi meningkat. Walaupun 

dalam jumlah yang tidak terlalu besar, tetapi layanan informasi terbukti 
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mampu merubah pemahaman anggota kelompok tentang hambatan 

komunikasi menuju yang lebih baik. 

2. Hambatan Antropologis 

Sebelum diberikan layanan informasi, pemahaman anggota kelompok 

terhadap hambatan dalam proses komunikasi khususnya tentang hambatan 

antopologis dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa mereka sudah 

cukup mengetahui tentang hambatan antropologis yang dialaminya dalam 

kehidupan sehari-hari. Mereka sudah cukup mengetahui bagaimana cara 

menyempaikan pesan kepada lawan bicara secara indrawi maupun rohani. 

Indrawi dan rohani disini dimaksudkan adalah pesan harus jelas dalam 

pengucapannya dan juga pesan yang disampaikan sesuai dengan norma yang 

dianut oleh lawan bicara kita. 

Sebelum mendapatkan layanan informasi dari 15 siswa, terdapat 2 

siswa dalam kategori sangat rendah, 1 dalam kategori sedang, 3 siswa dalam 

kategori tinggi dan 9 siswa dalam kategori sangat tinggi. Setelah diberi 

layanan informasi dari 15 siswa terdapat 2 siswa berada pada kategori tinggi 

dan 13 siswa lainnya berada pada kategori sangat tinggi. 

3. Hambatan Psikologis 

Pada anggota kelompok eksperimen, tingkat pemahaman tentang 

hambatan psikologis masuk pada kategori sedang. Ini berarti mereka sudah 

bisa merasakan hambatan yang dialami oleh dirinya walaupun masih samar-

samar. Mereka masih sering berprasangka terhadap lawan bicara, rasa empati 

yang masih sepenuhnya tumbuh dan kemampuan untuk mengkaji kondisi 
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psikologis lawan bicara sebelum melancarkan komunikasi yang masih 

kurang. Sebelum mendapatkan layanan informasi dari 15 siswa, 9 diantaranya 

dalam kategori sedang, 5 siswa dalam kategori tinggi dan 1 diantaranya 

dalam kategori sangat tinggi. Setelah mandapatkan layanan informasi dari 15 

siswa terdapat 4 siswa berada pada kategori sedang, 8 siswa berada pada 

kategori tinggi dan 3 siswa berada pada kategori sangat tinggi. Ini berarti 

pemahaman tentang hambatan psikologis para anggota kelompok semakin 

menunjukan adanya peningkatan. Ini dapat dilihat dari cara mereka 

menyelesaikan masalah yang diajukan oleh pemimpin kelompok. 

4. Hambatan Semantis 

Tingkat pemahamn anggota kelompok terhadap hambatan 

komunikasi, khususnya hambatan semantis berada pada kategori sangat 

rendah. Hal menunjukan bahwa mereka masih sering salah mengertikan 

pesan yang disampaikan kepadanya. Selain itu para anggota kelompok juga 

masih sering menafsirkan isarat-isarat yang di kirimkan oleh komunikator. 

Setelah mendapatkan layanan informasi dengan mendapatkan kesempatan 

belajar berbicara, berpendapat, berdebat, berdiskusi, serta belajar 

mengekspresikan perasaan, menunjukkan perhatian pada orang lain dan 

berbagai pengalaman dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Sebelum 

diberikan perlakuan bimbingan kelompok dari 15 siswa, terdapat 6 siswa 

dalam kategori sangat rendah, 5 siswa dalam kategori rendah dan 4 

diantaranya berada pada kategori sedang. Setelah mendapatkan layanan 

informasi dari 15 siswa, 1 siswa berada pada posisi sangat rendah, 1 siswa 
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berada pada posisi rendah, 6 siswa berada pada posisi sedang, 5 siswa berada 

pada posisi tinggi dan 2 siswa berada pada kategori sangat tinggi tingkat 

pemahamannya. Ini berarti ada peningkatan terhadap pemahaman hambatan 

dalam proses komunikasi. Walaupun ada yang masih tetap dalam kategori 

sangat rendah tetapi itu prosentasenya sangat rendah. 

5. Hambatan Mekanis 

Sebelum diberikan layanan informasi, pemahaman anggota kelompok 

tentang hambatan mekanis dalam kategori sangat rendah. Dari 15 siswa 

dalam anggota kelompok, terdapat 3 siswa dalam kategori sangat rendah, 4 

siswa masuk dalam kategori rendah dan 8 siswa berada pada posisi sedang. 

Mereka kadang masih kurang bisa menerima pesan yang disampaikan guru 

dengan menggunakan mikrofon. Karena disekolah penelitian, proses belajar 

mengajar mengunakan mikrofon. 

Tetapi setelah mendapatkan layanan informasi dari 15 siswa, terdapat 

1 siswa berada pada kategori rendah, 2 siswa berada pada posisi sedang, 4 

siswa berada pada posisi tinggi dan 8 siswa berada pada kategori sangat 

tinggi tingkat pemahamannya.  

6. Hambatan Ekologis 

Pemahaman anggota kelompok tentang hambatan dalam proses 

komunikasi masuk dalam kategori sangat rendah untuk hambatan 

ekologisnya. Kesemuanya dalam kategori sangat rendah dalam 

pemahamannya terhadap hambatan ekologis. Mereka masih sering berebut 

kesempatan berbicara, memotong percakapan dan tetap berbicara walaupun 
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kegaduhan ada disekitar mereka. Sebelum mandapatkan layanan informasi 

dari 15 siswa,  kesemuanya berada pada kategori sangat rendah. Setelah 

diberikan layanan informasi seluruh anggota kelompok mengalami 

perubahan, yang semula dalam kategori sangat rendah berubah menjadi 

sangat tinggi. Mereka menjadi bisa mensiasati faktor hambatan ekologis yang 

mungkin muncul saat mereka melakukan komunikasi.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan informasi dengan 

format kelompok efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang 

hambatan dalam proses komunikasi. Dengan mendapatkan layanan informasi, 

anggota kelompok dapat belajar berbicara, berpendapat, berdebat, berdiskusi, 

serta belajar mengekspresikan perasaan, menunjukkan perhatian pada orang 

lain, mendapatkan berbagai pengalaman, latihan berkomunikasi dan 

menyesuaikan diri. Materi yang dikemas pun mendukung dalam 

meningkatkan pemahaman tentang hambatan dalam proses komunikasi. 

Sehingga anggota kelompok yang tadinya mengalami hambatan dalam proses 

komunikasi menjadi bisa mencegah dan meminimalisasi hambatan dalam 

proses komunikasi pada dirinya secara signifikan. 

Prayitno (1999:260) Layanan informasi bertujuan untuk membekali 

siswa dengan berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan 

dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat.  Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi 

digunakan sebagai bahan acuan untuk pengembangan diri, meningkatkan 
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kegiatan, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari 

dan mengambil keputusan.   

Dalam layanan informasi, anggota kelompok juga dapat belajar 

diskusi dan berdebat. Kegiatan layanan informasi juga dapat membuat 

anggotanya lebih menghargai pendapat orang lain, dan lebih berani 

mengungkapkan pendapatnya secara bertanggungjawab. Apa yang 

disampaikan dalam layanan informasi diharapkan lebih mengena mengingat 

bentuk komunikasi yang dijalani bersifat multi arah. Layanan informasi 

dalam hal ini bertujuan membahas topok-topik mengenai cara mengurangi 

hambatan dalam proses komunikasi. Topik yang dibahas antara lain tentang 

pengertian hambatan-hambatan komunikasi, faktor-faktor yang menyebabkan 

hambatan komunikasi itu muncul dalam kehidupan sehari-hari, faktor-faktor 

yang membuat hambatan dalam proses komunikasi tumbuh subur didalam 

diri seseorang dan juga cara meminimalisasi hambatan komunikasi itu 

muncul. Sehingga para siswa yang masuk dalam anggota kelompok dapat 

merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik sehingga 

dapat mewujudkan komunikasi yang efektif.  

Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu 

mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, sikap yang 

menunjang diwujudkanya tingkah laku yang lebih efektif dan komunikasi 

yang efektif pula. Layanan informasi merupakan proses belajar baik bagi 

petugas bimbingan maupun bagi individu yang berada pada kelompok itu. 
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Selain itu dalam layanan informasi juga tercipta suasana saling 

menerima diri apa adanya, saling menghormati, adanya rasa nyaman akan 

keberhasilan dalam menciptakan komunikasi yang efektif, serta perhatian dari 

masing-masing anggota kelompok yang secara tidak langsung dapat 

membantu siswa dalam berlatih mengurangi hambatan dalam proses 

komunikasi. 

Effendi (2000 : 11 -16) menjelaskan bahwa hambatan dalam proses 

komunikasi dapat disebabkan oleh dirinya sendiri dan oleh faktor yang berada 

di luar dirinya. Anggota kelompok akan saling memberikan umpan balik yang 

jujur dan membangun. Latihan dan dukungan juga merupakan faktor utama 

dalam membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang 

efektif. Layanan informasi dipandang tepat untuk memberikan kontribusi 

pada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya terutama masalah 

yang berkaitan dengan hambatan komunikasi, karena masalah hambatan 

komunikasi merupakan masalah pibadi yang telah menjadi masalah bersama, 

dan dalam pelaksanaan layanan informasi, siswa sebagai anggota kelompok  

bersama-sama membahas topik-topik masalah mengenai cara mengurangi 

hambatan dalam proses komunikasi. Anggota kelompok akan mempunyai hak 

yang sama untuk melatih diri dalam mengemukakan pendapatnya; membahas 

masalah yang dialaminya dengan tuntas; siswa dapat saling tukar informasi, 

memberi saran dan belajar memecahkan masalah yang dihadapi anggota 

bersama-sama; dapat berbagi pengalaman dan diskusi, sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan dalam proses komunikasi. 
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Hasil penelitian ini secara nyata menunjukkan bahwa layanan 

informasi dengan format kelompok efektif untuk meningkatkan pemahaman 

siswa tentang hambatan dalam proses komunikasi pada siswa kelas 5 dan 6 

yang mengalami masuk dalam kelompok eksperiment, karena dalam 

pelaksanaannya, siswa sebagai anggota  kelompok akan mencari solusi untuk 

mengurangi hambatan dalam proses komuniksi dan meningkatkan 

komunikasi yang efektif dan bersama-sama menciptakan dinamika kelompok 

yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi yang efektif. 

Dari hasil treatment yang dan post test yang dilakukan oleh peneliti 

dapat disimpulkan bahwa layanan informasi efektif untuk meningkatkan 

pemahaman siswa tentang hambatan komunikasi antar pribadi pada siswa 

kelas 5 dan 6 SDN 1 Krandegan Banjarnegara tahun pelajaran 2008/2009. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil pre test yang diberikan kepada anggota kelompok yang 

dijadikan sample penelitian, diperoleh data bahwa siswa kelas 5 dan 6 SDN 1 

Krandegan Banjarnegara banyak siswa yang kurang paham tentang hambatan 

komunikasi. Meraka kurang paham tentang hambatan antropologis, sosiologis, 

psikologis, mekanis, semantis dan ekologis. Padahal pemahaman tentang 

hambatan komunikasi antar pribadi sangatlah penting untuk dipahami agar 

mereka bisa melakukan komunikasi yang efektif dan dapat meminimalisir 

timbulnya hambatan komunikasi tersebut. 

2. Berdasarkan hasil pre test (sebelum diberikan layanan informasi) dan hasil 

post test (setelah diberikan layanan informasi) pemahaman siswa tentang 

hambatan dalam proses komunikasi antar pribadi pada siswa kelas 5 dan 6 

SDN 1 Krandegan Banjarnegara tahun ajaran 2008/2009 terjadi peningkatan 

yang signifikan, yang dapat dibuktikan dengan mengggunakan uji Chi Kuadrat 

sehingga mendapatkan hasil =2x 26,286. Berdasarkan pada dk (derajat 

kebebasan) = 2 dan taraf kesalahan 5%, maka Chi Kuadrat tabel = 5,99. Harga 

Chi Kuadrat hitung, ternyata lebih besar dari Chi Kuadrat tabel (26,286 > 

5,99). Karena harga Chi Kuadrat hitung lebih besar dari Chi Kuadrat tabel, 

maka oH ditolak dan aH diterima. Hal ini berarti terjadi peningkatan yang 

signifikan pemahaman terhadap hambatan komunikasi antar pribadi pada 
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siswa kelas 5 dan 6 SDN 1 Krandegan Banjarnegara tahun ajaran 2008/2009 

setelah mendapatkan layanan informasi dengan format kelompok.  

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan pada beberapa pihak, 

diantaranya : 

1. Hambatan komunikasi yang terdiri dari hambatan antropologis, sosiologis, 

psikologis, mekanis, semantis dan ekologis adalah hambatan yang harus 

dihindari dalam proses komunikasi. Untuk itu pemahaman tentang hambatan 

komunikasi harus disampaikan secara tuntas kepada siswa. Cara yang cukup 

efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa adalah dengan forum 

kelompok. Forum kelompok yang digunakan adalah layanan informasi. 

Dengan materi yang berisikan pengertian hambatan komunikasi antar pribadi, 

faktor penyebab timbulnya hambatan komunikasi antar pribadi dan cara 

meminimalisir timbulnya hambatan komunikasi antar pribadi diharapkan 

siswa akan lebih dapat melakukan komunikasi yang efektif.    

2. Bagi pihak sekolah terutama wali kelas, hendaknya memberikan 

pendampingan dan lebih memperhatikan tentang cara melakukan komunikasi 

sehari-hari, salah satu caranya dengan mengadakan layanan informasi. Selain 

itu pengadaan perpustakaan bimbingan konseling yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa, leaflet, majalah dinding ataupun diskusi diluar jam pelajaran 

akan sangat membantu perkembangan siswa. 

3. Bagi para siswa yang mengalami hambatan dalam proses komunikasi, 

hendaknya mau berlatih terus untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif 
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dengan siapapun, dengan tidak memilih-milih teman dan menempatkan diri 

sesuai dengan kondisi dan situasi.  

 
 
 
 
 



 

80 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek.  

Jakarta: Rineka Cipta 
 
Azwar, Saifudin. 2004. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
 
Effendi, Uchana Efendy. 2000. Dinamika Komunikasi. Bandung: Remaja  

Rosdakarya 
 

Irfa Khaula. 2008. Efektifitas Layanan Informasi Tentang Kesehatan Reproduksi  
Remaja Dalam Membantu Kesiapan Menghadapi Masa Pubertas Pada 
Siswa Kelas 7 SMP N 3 Ungaran Tahun Pelajaran 2007/2008. (Skripsi 
UNNES) 
 

IKIP Semarang. 1995. Sari Hasil Penelitian. Semarang: Lembaga Penelitian IKIP  
Semarang 

 
Liliweri, Alo. 1997. Komunikasi Antar Pribadi: Citra Aditya Bakti 
 
Liliweri, Alo. 2000. Dasar-Dasar Komunikasi Antar Pribadi. Yogyakarta: 

 Pustaka Pelajar 
 

Liliweri, Alo. 2004. Komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
 
Mugiharso, Heru. 2004. Bimbingan dan Konseling. Semarang: UNNES Press 

  
Nasir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta:  Ghalia Indonesia    

 
Prayitno dan Erman Amti. 1999. Dasar-Dasar  Bimbingan dan Konseling. Jakarta:  

Rineka Cipta 
 

Prayitno dan Erman Amti. 2004. Dasar-Dasar  Bimbingan dan Konseling. Jakarta:  
PT. Asdi Mahasatya 

 
Sukardi, Dewa Ketut. 2000. Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan  

Konseling di Sekolah. Jakarta : Rineka Cipta 
 

Sugiyo. 2005. Komunikasi Antar Pribadi : UNNES Press 
 

Sugiono,2005. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Rosda 
 
Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta 
 
Tubbs et al. 2000. Human Comunication (Prinsip-Prinsip Dasar). Bandung : PT  

Remaja Rosdakarya 



81 
 

 

Tubbs et al. 2000. Human Comunication (Konteks-Konteks Komunikasi).  
Bandung : PT Remaja Rosdakarya 
 

Tierney, Elizabeth.  2004. 101 Way to Better Communication. Jakarta: Elex  
Media Komputindo 

 
Hambatan Dalam Proses Komunikasi. Online at  

http://digilib.petra.ac.id/viewer.php [accessed 15 November 2008] 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  

Pendidikan Nasional. Online at www.inherent 
dikti.net/net/files/sisdiknas.pdf [accessed 15 mei 2009] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 


	A.pdf
	B1.pdf
	B2.pdf
	B3.pdf
	B4.pdf
	B5.pdf
	dp.pdf

