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ABSTRAK 
 

Halida, Noor. 2015.“Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Antarpribadi 
Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Modeling Simbolis 
Pada Siswa Kelas IXJ Di SMPN 3 Ungaran Tahun Ajaran 2015/ 2016”. 

Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Dr.Sugiyo, M. Si 

Kata kunci: komunikasi antarpribadi, layanan bimbingan kelompok, teknik 

modeling simbolis.  

    Kemampuan siswa dalam bersosialisasi bisa dilihat dari kecakapan 

siswa tersebut dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. 

Kemampuan siswa dalam berkomunikasi tergantung dari individu masing-

masing dalam mengolahnya, bisa baik, biasa-biasa saja atau bahkan buruk 

sekalipun. Akibat yang terjadi ketika siswa mempunyai kemampuan 

komunikasi yang rendah siswa tersebut menjadi siswa antisosial. Hal inilah 

yang terjadi di beberapa siswa kelas IX J SMPN 3 Ungaran. Mengacu pada 

fakta dan data tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait 

komunikasi. Bagaimana komunikasi antarpribadi siswa bisa ditingkatkan 

melalui layanan bimbingan dan kelompok dengan teknik modeling simbolis 

pada siswa kelas IX J SMPN 3 Ungaran.  

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. 

Populasi dalam penelitian ini siswa kelas IX J SMPN 3 Ungaran dan sampel 

dalam penelitian ini adalah 10 siswa dengan kemampuan rendah, sedang dan 

tinggi. Teknik pengambilan sampel ini adalah purposive sampling 

(pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan skala psikologis dengan jumlah  50 butir item 

yang sebelumnya telah diuji cobakan sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian. Metode analisis data menggunaan deskriptif presentase dan uji 

hipotesis dengan uji Wilcoxon.  

  Ada perubahan yang meningkat sebelum dan sesudah dilakukan 

layanan bimbingan dengan teknik modeling simbolik. Hasil menunjukkan 

bahwa dari uji Wilcoxon menunjukkan bahwa thitung=55 > ttabel=8 atau  

memiliki arti Ho penelitian ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling 

simbolis dapat meningkatkan komunikasi antarpribadi siswa kelas IXJ SMPN 

3 Ungaran tahun ajaran 2015/ 2016.  

  Peningkatan komunikasi antarpribadi oleh 10 siswa ini diharapkan 

dapat berdampak pada siswa- siswa lainnya yang berada satu kelas dengan 10 

siswa tersebut. Saran yang diberikan kepada guru BK yaitu diharapkan guru 

BK mampu menggunakan dan mencoba layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik modeling simbolis, setelah satu teknik ini berhasil maka cobalah teknik 

yang lain agar bimbingan kelompok tidak membosankan dan terus berinovasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Dalam kehidupan sehari- hari manusia tidak lepas dengan yang namanya 

komunikasi. Apalagi manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa ingin 

berhubungan dengan manusia lainnya, hubungan dengan manusia lain tidak lepas 

dari rasa ingin tahu tentang lingkungan sekitarnya. Dalam rangka mengetahui 

gejala di lingkungannya ini menuntut manusia untuk berkomunikasi. Dalam hidup 

bermasyarakat, seseorang akan terisolasi jika tidak pernah berkomunikasi dengan 

orang lain. Akibat keterisolasian ini dikhawatirkan dapat menimbulkan 

permasalahan yang kompleks. 

 Siswa merupakan bagian dari masyarakat dituntut dapat berkomunikasi 

dengan orang lain di lingkungan dimana siswa berinteraksi. Lingkungan yang 

dimaksud adalah sekolah. Karena hampir sebagian waktu siswa, banyak 

digunakan untuk berinteraksi di sekolah. Tugas siswa di sekolah yaitu belajar, 

dengan belajar siswa akan memperoleh perubahan yang positif dan dapat 

berkembang secara optimal serta siap melaksanakan peranannya dimasa yang 

akan datang. Didalam proses belajar siswa dituntut mempunyai komunikasi yang 

baik, baik diantara teman, guru maupun steakholder lainnya, agar maksud dan 

harapan yang ingin dicapai bisa terwujud. Kualitas komunikasi tergantung dari 

individu masing-masing dalam mengolahnya, bisa baik, biasa-biasa saja atau 
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bahkan buruk sekalipun. Bisa dikatakan komunikasi berlangsung sesuai dengan 

kebutuhannya.  

 Berbicara komunikasi, komunikasi mempunyai arti yang cukup kompleks. 

Komunikasi Menurut Sugiyo (2005:1)  sebagai berikut:  

Komunikasi merupakan kegiatan manusia menjalin hubungan satu 

sama lain yang demikian otomatis keadaannya, sehingga sering tidak 

disadari bahwa keterampilan berkomunikasi merupakan hasil belajar. 

Keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain menunjukkan 

bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri atau dapat dikatakan bahwa 

setiap manusia mempunyai naluri untuk berkawan atau berkelompok 

dengan manusia lain. Disamping itu manusia berkomunikasi untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan antara lain kebutuhan untuk diterima, 

dihargai, disayangi maupun kebutuhan lainnya. Dengan terpenuhinya 

kebutuhan tersebut pada gilirannya manusia akan menjadi lebih eksis. 

Melalui komunikasi individu akan terpenuhi hakekatnya sebagai 

manusia apabila dijauhkan dari kegiatan komunikasi dengan manusia 

lain.  

 Dari pengertian diatas pada hakeketnya setiap individu yang berkomunikasi 

mempunyai tujuan yang sama yaitu penyampaian pesan yang diterima oleh orang 

lain atau sekelompok orang guna mendapatkan pemahaman dan terpenuhinya 

kebutuhan yang diinginkan seperti kebutuhan untuk dipahami, dihargai dan 

diterima oleh orang lain. 

 Sedangkan pengertian dari komunikasi antarpribadi itu sendiri menurut 

Joseph A Devito dalam bukunya The Interpersonal Communication adalah 

“proses pengiriman dan penerimaan pesan- pesan antara dua orang atau diantara 

sekelompok kecil orang- orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik 

seketika” (the person of process sending and receiving message between two 

persons, or among a small group of persons, with some effect and some 

immediate feedback). Dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan terdapat 
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indikator atau ciri tersendiri dalam seni berkomunikasi. Jika ciri- ciri tersebut 

dimiliki oleh komunikator dan komunikan maka akan terjadi komunikasi 

antarpribadi yang diinginkan.  Ciri komunikasi antarpribadi menurut Rogers yang 

dikutip Allo Liliweri sebagai berikut : (1) arus pesan yang cenderung dua arah, (2) 

konteks komunikasinya tatap muka, (3) tingkat umpan balik yang tinggi, (4) 

kemampuan selektivitas yang tinggi, (5) kecepatan jangkauan terhadap audience 

yang besar relatif lambat dan (6) efek yang mungkin terjadi adalah perubahan 

sikap. Sedangkan menurut De Vito dalam Allo Liliweri (1991: 13) menurutnya 

ada 5 ciri- ciri komunikasi antarpribadi yang umum, yaitu: “(a) keterbukaan 

(oppeness), (b) empati (emphaty), (c) dukungan (supportiveness), (d) rasa positif 

(possitiveness), (e) kesamaaan (equality)”.  

 Berbeda dengan fenomena yang saya temukan di lapangan, komunikasi 

antarpribadi yang terjadi masih jauh dari harapan seperti kurangnya empati yang 

dilihat  masih belum adanya perubahan sikap setelah melakukan komunikasi antar 

pribadi dalam salah satu layanan bimbingan dan konseling, belum bisa 

mengungkapkan pendapatnya dengan baik dan benar, seperti mau berpendapat 

tetapi secara bersamaan dengan teman yang lainnya, masih ada siswa yang tidak 

memperhatikan teman atau guru yang sedang berbicara dengannya, beberapa 

masih ada siswa yang bergaul hanya dengan yang mempunyai latarbelakang yang 

sama. Selain itu masih terdapat siswa yang belum terbuka, baik terhadap 

perasaannya maupun masalahnya ketika mengikuti layanan bimbingan kelompok. 

Ketidakterbukaan perasaan itulah yang akan berdampak negative pada diri siswa 

tersebut. Menurut (Johnson,1981) ada beberapa akibat yang mungkin timbul bila 
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perasaan- perasaan tidak kita sadari, tidak kita terima, atau tidak kita ungkapkan 

secara konstruktif:  

(a)  Menyangkal dan menekan perasaan dapat menciptakan aneka 

masalah dalam hubungan antarpribadi, (b) menyangkal dan menekan 

perasaan dapat menyulitkan dalam memahami dan mengatasai 

masalah, (c) menyangkal perasaan dapat meningkatkan kecenderungan 

melakukan persepsi secara selectif, (d) Menekan perasaan dapat 

menimbulkan distorsi dalam penilaian, (e) pengungkapan perasaan 

yang tidak lugas- efektif justru tersirat tuntutan tertentu.  

 

 Melihat dampak tersebut akan sangat membahayakan jika dibiarkan. 

Menurut Zamroni, M (2009:2) “kegagalan dalam berkomunikasi berakibat fatal 

baik secara individual maupun secara sosial. Secara individual, kegagalan 

komunikasi menimbulkan frustasi, demoralisasi, alienasi dan penyakit- penyakit 

jiwa lainnya, sedangkan secara sosial kegagalan komunikasi menghambat saling 

pengertian, kerjasama, toleransi, dan merintangi pelaksanaan norma- norma 

sosial.” 

 Selain fenomena yang peneliti temukan sendiri, untuk memperkuat 

fenomena yang diangkat sebagai latarbelakang penelitian ini, peneliti melakukan 

wawancara. Hasil wawancara peneliti dengan dua guru yaitu guru BK dan 

koordinator guru BK   adalah sebagai berikut: 

1.   Jumlah kelas IX SMPN 3 Ungaran  adalah 10 kelas. Sepuluh kelas tersebut 

berasal dari berbagai macam siswa dari yang pandai sampai kurang 

pandai. Dari yang rajin sampai kurang rajin. Pembentukan kelas yang 

heterogen ini didapat dari hasil belajar siswa (semester 2) dikelas VIII.  

2.  Harapan dari kita sebagai guru BK dengan adanya penyebaran siswa secara 

heterogen bisa saling melengkapi, tetapi pada kenyataannya tidak. Ada dua 
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kelas yang menonjol, yaitu kelas IX I dan IX J dalam hal eksistensi dan 

pergaulan antar siswa dikelasnya. Tetapi dari dua kelas tersebut yang 

paling menonjol yaitu kelas IX J.  

3.  Eksistensi dan pergaulan antar siswa tentunya berkaitan dengan 

kemampuan mereka dalam  komunikasi antarpribadi. Ini yang menjadi 

pertanyaan kita dalam menganalisis siswa. Ada siswa yang pandai dan 

menjadi atlit  tetapi tidak mempunyai teman. Ada siswa yang pandai 

bersosialisasi tetapi masih membeda- bedakan dalam bergaul dengan 

temannya.   

4. Masih ada beberapa siswa yang belum terbuka, hal ini ditujukan dengan 

masih ada beberapa siswa pendiam saat tertimpa masalah, belum berani 

menawarkan diri untuk konseling individu, bercerita terkait masalahnya 

hanya kepada teman terdekatnya dan siswa masih malu jika diminta 

pendapatnya pada saat Bimbingan atau Konseling kelompok diadakan.  

5. Siswa masih memiliki rasa empati yang rendah, hal ini ditujukan dengan 

masih adanya siswa yang bermain disaat ada kabar duka dari slah satu 

keluarga disekolahnya, tidak merasakan kesedihan yang dialami temannya. 

6. Siswa masih memiliki sifat dukungan dan rasa positif yang rendah. Hal ini 

ditujukan dengan hubungan yang kurang harmonis antar siswa. Masih 

banyak siswa yang saling mengejek ketika temannya mendapat kesulitan, 

masih memiliki rasa curiga/ berpikir negative sesama teman, dan kurang 

percaya terhadap kemampuan teman.  



6 
 

 
 

7. Sikap kesetaraan masih belum dimiliki oleh kebanyakan siswa. Masih ada 

yang membeda- bedakan dalam bergaul, misalnya siswa kaya dan cantik 

bermainnya hanya dengan yang setara dengannya.  

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menetapkan kelas IXJ sebagai 

populasi dalam penelitian ini. Selain wawancara peneliti juga memperoleh data 

awal. Pengambilan data awal ini dilakukan dengan cara menyebar skala psikologis 

kepada seluruh siswa kelas IXJ. Hasil dari penyebaran skala psikologi kepada 32 

siswa tersebut yaitu terdapat 4 siswa dari kategori rendah, 18 siswa dari kategori 

sedang dan 10 siswa dari kategori tinggi.  Dari hasil tersebut peneliti mengambil 

sampel 10 siswa dari kategori yang berbeda- beda, empat siswa dari kategori 

rendah, tiga siswa dari kategori sedang dan tiga siswa dari kategori tinggi, hal ini 

dilakukan peneliti untuk menciptakan dinamika kelompok dalam meningkatkan 

komunikasi antarpribadi siswa yang masuk dalam kategori rendah dan sedanag. 

Dengan adanya dinamika kelompok diharapkan dapat meningkatkan komunikasi 

antarpribadi  anggota kelompok.  

Untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait meningkatkan 

kemampuan komunikasi antarpribadi melalui layanan bimbingan kelompok 

menggunakan teknik modeling simbolis. Bimbingan kelompok merupakan suatu 

cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu (siswa) melalui kegiatan 

kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, aktifitas, dan dinamika 

kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi 

pengembangan atau pemecahan masalah individu (siswa) yang menjadi peserta 

layanan. (Tohirin, 2011:170). Sedangkan Wibowo (2005:17) menyatakan bahwa 
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“bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok dimana pimpinan 

kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar 

anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota 

kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.” Dari beberapa pengertian 

bimbingan kelompok diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan Bimbingan 

Kelompok pada akhirnya siswa dapat mencapai tugas perkembangannya secara 

optimal. 

 Layanan bimbingan dan konseling akan efektif jika didalam layanan 

tersebut diadakannya suatu teknik. Teknik yang akan digunakan peneliti yaitu 

salah satu teknik layanan bimbingan dan konseling. Teknik ini adalah teknik 

modeling. Menurut Gantina (2011:176) “modeling merupakan belajar melalui 

observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, 

menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus, melibatkan proses kognitif. 

Sedangkan modeling menurut Lilis (2013:47) “sebagai model, berperan sebagai 

rangsangan bagi pikiran- pikiran, sikap- sikap atau tingkah laku sebagai bagian 

dari individu yang lain yang mengobservasi model yang ditampilkan.” Teori 

Bandurura (Hergenhan, 2010:361) menyatakan bahwa “model adalah apa saja 

yang menyampaikan informasi, seperti orang, film, televisi, gambar atau 

instruksi.” Dengan demikian pembelajaran modeling merupakan pembelajaran 

yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang. Oleh 

karena itu disini peneliti ingin mencoba mengkombinasikan antara bimbingan 

kelompok dan teknik modeling dalam meningkatkan komunikasi antar pribadi 

siswa. 



8 
 

 
 

 Peneliti mengambil penelitian di SMP Negeri 3 Ungaran, hal ini 

dikarenakan SMP Negeri 3 Ungaran adalah SMP Negeri dengan jumlah siswa 

terbanyak di Kabupaten Semarang. Sehingga peneliti yakin masih banyak siswa 

yang mempunyai kekurangan dalam hal komunikasi antarpribadi sesuai dengan 

pengamatan dan hasil wawancara peneliti dengan guru BK setempat. Selain itu 

SMP N 3 Ungaran siswanya lebih heterogen dibandingkan dengan SMPN lain 

yang ada di kabupaten Semarang. Heterogen baik dari kecerdasan maupun 

latarbelakang orang tua. Siswa yang menjadi sampel penelitian ini adalah siswa 

kelas IXJ. Hal ini dilakukan karena peneliti menggunakan teknik pengambilan 

sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Hasil wawancara peneliti dengan guru setempat menjadi 

salah satu pertimbangan dalam penentuan sampel ini. Hasil wawancara tersebut 

antara lain bahwa kelas IXJ adalah kelas yang heterogen dalam hal kemampuan 

berkomunikasi. Ada siswa yang mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat 

baik dan ada yang biasa- biasa saja. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Antarpribadi 

Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Modeling Simbolis pada 

Siswa Kelas IXJ SMPN 3 Ungaran Tahun Ajaran 2015/ 2016”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang menjadi fokus 

penelitian yaitu apakah kemampuan komunikasi antarpribadi dapat ditingkatkan 
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melalui layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik modeling simbolis? 

Sedangkan secara teknik rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi : 

1. Bagaimana tingkat kemampuan komunikasi antarpribadi pada siswa 

kelas IXJ di SMPN 3 Ungaran sebelum mengikuti layanan bimbingan 

kelompok menggunakan teknik modeling simbolis? 

2. Bagaimana tingkat kemampuan komunikasi antarpribadi pada siswa 

kelas IXJ di SMPN 3 Ungaran sesudah mengikuti layanan bimbingan 

kelompok menggunakan teknik modeling simbolis?  

3. Apakah kemampuan komunikasi antarpribadi siswa kelas IXJ di SMPN 

3 Ungaran dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok 

menggunakan teknik modeling simbolis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan komunikasi antarpribadi pada 

siswa kelas IXJ di SMPN 3 Ungaran sebelum mengikuti layanan 

bimbingan kelompok menggunakan teknik modeling simbolis 

2. Untuk mengetahui tingkat kemampuan komunikasi antarpribadi pada 

siswa kelas IXJ di SMPN 3 Ungaran sesudah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok menggunakan teknik modeling simbolis 

3.  Untuk mengetahui apakah ada peningkatan kemampuan komunikasi 

antarpribadi pada siswa kelas IXJ di SMPN 3 melalui layanan bimbingan 

kelompok menggunakan teknik modeling simbolis. 
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1.4    Manfaat Penelitian 

 Secara teoritis, penelitian ini memberi sumbangan ilmu dalam bimbingan 

dan konseling, yaitu tentang kemampuan meningkatkan komunikasi antarpribadi 

melalui layanan bimbingan dan konseling dengan teknik modeling simbolis. 

 Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai penambahan wawasan 

baru tentang bagaimana meningkatkan komunikasi antarpribadi siswa melalui 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling sembolis. Dimana siswa 

melihat secara langsung model dalam suatu video.  Selain itu  penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan oleh konselor untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam rangka 

meningkatkan komunikasi antarpribadi.  

1.5  Sistematika Penulisan Skripsi  
1.5.1 Bagian Awal  

 Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi yang 

bertujuan memudahkan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi. 

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian, yakni bagian awal, bagian inti dan 

bagian akhir. Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, halaman pengesahan, 

abstrak skripsi, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

lampiran, dan daftar tabel. 

1.5.2 Bagian Isi  

 Bab I pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang gambaran secara umum 

seluruh skripsi. Bab pendahuluan terdiri atas latarbelakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 
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 Bab II tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang 

mendasari penelitian, yang didalamnya membahas mengenai penelitian terdahulu, 

konsep teoritis mengenai komunikasi antarpribadi, bimbingan kelompok, teknik 

modeling, meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi melalui bimbingan 

kelompok dengan teknik modeling dan hipotesis penelitian. Komunikasi 

antarpribadi terdiri dari hakekat komunikasi antarpribadi yang didalamnya 

membahas tentang pengertian, ciri- ciri, tujuan, faktor yang menumbuhkan 

komunikasi antar pribadi. Bimbingan kelompok berisi tentang pengertian, tujuan 

dan fungsi, jenis layanan, asas, komponen, pembentukan kelompok dan tahap 

penyelenggaraan bimbingan kelompok. Sedangkan teknik modeling membahas 

mengenai pengertian, tujuan dan manfaat, prinsip dasar, jenis, dan prosedur 

pelaksanaan teknik modeling.  

 Bab III metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode 

penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, desain 

penelitian, populasi dan sampel, metode dan alat pengumpul data, validitas dan 

reliabilitas data, teknik analisis data. 

 Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang hasil 

penelitian dan pembahasan dari penelitian.  

 Bab V penutup. Pada bab ini terdiri dari atas kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan penelitian.  

1.5.3 Bagian Akhir  

 Pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka dan beberapa lampiran 

yang mendukung skripsi.   
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA  
 

  Suatu penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan 

oleh seorang peneliti, agar mampu menjawab permasalahan tersebut diperlukan 

dukungan teori- teori yang kuat dari berbagai sumber. Teori tersebut membantu 

peneliti untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian dengan baik. Oleh 

karena itu pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian terdahulu dan 

juga memaparkan mengenai teori- teori yang berhubungan dengan penelitian ini 

yaitu teori komunikasi antarpribadi, layanan bimbingan kelompok, dan teknik 

modeling guna meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi siswa.  

2.1  Penelitian terdahulu  
  Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelum- 

sebelumnya oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi 

pemula dan untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang 

lainnya. Selain itu untuk memperkuat proses penelitian yang akan dilakukan 

peneliti. Dalam penelitian terdahulu akan diuraikan pokok bahasan sebagai 

berikut.   

 Penelitian yang dilakukan oleh Sobirin, 2010 yang berjudul “Meningkatkan 

Komunikasi Antar Pribadi melalui Layanan Bimbingan Kelompok Siswa Kelas 

VII SMP Negeri  Watukumpul Tahun Ajaran 2009/ 2010.”Permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah apakah komunikasi antar pribadi siswa dapat 

ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas VII SMP 
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Negeri Watukumpul. Hasil yang diperoleh sebelum diberikan bimbingan 

kelompok siswa memiliki kemampuan berkomunikasi antarpribadi dengan kriteria 

rata- rata sedang yaitu 62,40% sesudah diberikan bimbingan kelompok 

kemampuan berkomunikasi antarpribadi siswa menjadi tinggi 76, 73%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan terjadi peningkatan kemampuan berkomunikasi 

antarpribadi siswa  sebesar 14,33%. 

 Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa layanan bimbingan 

kelompok dapat meningkatkan komunikasi antarpribadi. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik modeling simbolis yang bertujuan untuk  meningkatkan 

komunikasi antarpribadi siswa. Dengan menggunakan teknik, diharapkan 

komunikasi antarpribadi siswa jauh lebih meningkat lagi. 

 Penelitian lain oleh Setiawan, 2012 yang berjudul “Komunikasi Antar 

Pribadi Antar Etnis di Gang Baru Pecinan Semarang Dalam Perspektif 

Multikultural.” Jurnal penelitian ini mengungkapkan bagaimanakah komunikasi 

antar pribadi antar etnis di Gang Baru Pecinan Semarang dalam perspektif 

multicultural di era reformasi. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini 

meliputi observasi, wawancara dan dokumenter dan triangulasi/ gabungan. Subjek 

penelitian yakni para pedagang, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda 

dan pejabat pemerintah. Hasil penelitian ini adalah (1) proses komunikasi antar 

pribadi di Pasar Gang Baru Pecinan Semarang dipengarui oleh faktor etnis, 

agama, dan tempat tinggal. Pranata- pranata tradisional cukup fungsional dalam 

membangun jaringan integrasi antar komunitas yang heterogen itu (2) realitas 
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pemahaman multicultural telah terkonsepkan baik dengan adanya sifat saling 

memahami, menjaga kebersamaan dalam satu wilayah, dan keterlibatan dalam 

beberapa kegiatan kerja bakti, arisan, kenduri, acara keagamaan serta pembauran 

hidup secara turun- temurun. (3) secara konseptual implementasi pemahaman 

multicultural dalam kerukunan antar umat beragama yakni menolak perbedaan, 

mampu hidup saling menghargai menghormati secara tulus, komunikatif dan 

terbuka, tidak saling curiga, tradisi adat maupun budaya adalah berkembang kerja 

sama sosial dan tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan dan 

toleransi agama. 

 Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa komunikasi antarpribadi 

dipengarui oleh beberapa faktor. Hal ini membawa penulis berasumsi bahwa tidak 

hanya faktor dari dalam saja yang mempengarui komunikasi antarpribadi, ternyata 

masih ada beberapa faktor luar yang mempengaruinya seperti lingkungan, 

kebiasaan dan keadaan. Dengan mengetahui faktor komunikasi antarpribadi dari 

luar, diharapkan peneliti lebih objektif dalam menilai siswa.  

 Penelitian oleh Pradana, 2012 dengan judul “Komunikasi antarpribadi pada 

Anak Periode Late Childhood Yang Bekerja.” Jurnal ini bertujuan untuk 

mengetahui penyebab anak pada periode late childhood untuk bekerja, dan 

mengetahui proses terbentuknya komunikasi antar pribadi yang terjadi pada anak 

periode late childhood yang bekerja. Adapun subjek penelitian berjumlah dua 

orang dengan masing- masing significant other- nya. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Untuk membantu proses 

pengumpulan data digunakan pedoman wawancara dan alat perekam audio 
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sebagai alat bantu peneliti. Setelah dilakukan penelitian diperoleh bahwa 

penyebab late childhood bekerja adalah permintaan dari orang tuanya untuk 

membantu mencari biaya yang akan digunakan sebagai kebutuhan hidup. Adapun 

bentuk- bentuk interaksi yang dilakukan yaitu kerjasama, akomodasi, persaingan, 

kontravensi, dan pertentangan kerjasama adalah bentuk interaksi yang banyak 

dilakukan, terpengaruh dari dampak bekerja yang dilakukan oleh individu late 

childhood yang bekerja. 

 Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa komunikasi antarpribadi 

late childhood yang bekerja sangat berpengaruh dalam kehidupan dan aktifitas 

sehari- harinya. Hal ini dilakukan mereka karena memang permintaan dari orang 

tua. Penelitian ini yang membawa penulis untuk berasumsi bahwa ada perbedaan 

komunikasi antarpribadi late childhood yang bekerja dengan yang tidak. Ini akan 

menjadi pertimbangan penulis jika ada siswa tumbuh dan dibesarkan 

dilingkungan keluarga yang tidak berkecukupan.  

 Berdasarkan pada penelitian- penelitian tersebut, peneliti mengambil 

variabel yang sama yaitu komunikasi antarpribadi untuk dijadikan salah satu 

variabel dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti akan meneliti tentang “ 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Antarpribadi Melalui Layanan 

Bimbingan Kelompok dengan Teknik Modeling Simbolis pada Siswa Kelas IXJ 

di SMPN 3 Ungaran.”  
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2.2   Hakekat Komunikasi Antarpribadi  
2.2.1 Pengertian Komunikasi Antarpribadi  

  Istilah komunikasi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan 

communication, berasal dari kata communicatio atau dari kata communis yang 

berarti sama atau sama maknanya atau pengertiannya bersama, dengan maksud 

untuk mengubah pikiran, sikap, perilaku, penerima dan melaksanakan apa yang 

diinginkan oleh komunikator. (Widjaja:2008). Menurut Harold Laswell (1972) 

dalam karyanya The Structure and Function of Communication in Society, 

“dengan model komunikasinya, memberikan pengertian komunikasi dalam 

pernyataan” : “who says to whom in what channel with what effect”. Komunikasi 

sebagai suatu proses penyampaian pesan dari komunikator yang ditujukan kepada 

komunikan melalui media atau saluran yang menimbulkan efek tertentu. Dari 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan dari komunikator dan komunikan dengan maksud untuk 

merubah sikap dan melaksanakan apa yang dibutuhkan dengan media tertentu.  

  Sedangkan komunikasi antarpribadi adalah “proses pengiriman dan 

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

orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika (the person of 

process sending and receiving message between two persons, or among a small 

group of persons, with some effect and some immediate feedback” (Joseph A 

Devito dalam bukunya The Interpersonal Commucation). Komunikasi 

interpersonal atau komunikasi antarpribadi adalah hubungan antar manusia 
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(humam relation) yang menunjuk kepada interaksi atau seperangkat untuk 

berkomunikasi secara efektif,  baik secara verbal maupun non verbal dengan ciri 

langsung, kedekatan secara fisik melibatkan kepercayaan, keterbukaan, 

keakraban, dan kehangatan dalam kadar tertentu (Mapiare, 2006:179). Sugiyo 

(2005:3) mengatakan bahwa “komunikasi antarpribadi adalah komunikasi dimana 

orang- orang yang terlibat dalam komunikasi menganggap orang lain sebagai 

pribadi dan bukan sebagai objek yang disamakan dengan benda, dan komunikasi 

antarpribadi merupakan suatu pertemuan (encounter) diantara pribadi- pribadi”. 

Sedangkan Supratiknya (1995:30) menyatakan bahwa “komunikasi antarpribadi 

sebagai setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non- verbal 

yang ditanggapi oleh orang lain.” 

  Efendi (1989) dalam Sugiyo (2005:3) menyatakan bahwa “komunikasi 

antarpribadi adalah komunikasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi 

jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau 

perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis dan berupa percakapan.” 

Sementara Rogers yang dikutip oleh Allo Liliweri (1991:12) mengemukakan 

bahwa komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang 

terjadi dalam interaksi tatap muka  antara beberapa pribadi.” 

  Dari pelbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar 

pribadi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan yang terjadi antar 

komunikator dan komunikan dalam suatu pertemuan antar pribadi- pribadi baik 

secara verbal maupun non- verbal dan orang- orang yang terlibat dalam 
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komunikasi menganggap orang lain sebagai pribadi bukan sebagai objek yang 

disamakan dengan benda.    

2.2.2 Ciri- Ciri Komunikasi Antarpribadi  

  Komunikasi adalah salah satu aktifitas yang hampir setiap hari dilakukan 

oleh manusia. Baik itu dalam kepentingan pribadi mapun sosial. Tetapi setiap 

komunikasi tersebut mempunyai karakteristik atau ciri yang berbeda- beda.  

Seperti komunikasi antar pribadi berbeda dengan komunikasi publik. Menurut De 

Vito dalam (Liliweri, 1991:13) menurutnya ada lima ciri- ciri komunikasi 

antarpribadi yang umum, yaitu sebagai berikut: 

1. Keterbukaan  (Openes) 

Komunikator dan komunikan saling mengemukakan ide atau gagasan 

bahkan permasalahan secara bebas dan terbuka tanpa ada rasa malu. 

Keduanya saling mengerti dan memahami pribadi masing- masing. Oleh 

karenanya keterbukaan sangat penting dalam menjalin hubungan dengan 

orang lain, karena keterbukaan merupakan prasyarat bagi indvidu untuk 

menjalin komunikasi antarpribadi dengan orang lain. 

2. Empati (Emphaty) 

Komunikator dan komunikan merasakan situasi dan kondisi yang dialami 

mereka tanpa berpura- pura dan keduanya menanggapi apa- apa saja yang 

dikomunikasikan dengan penuh perhatian. Empati merupakan kemampuan 

seseorang untuk memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain. 

Apabila komunikator atau komunikan mempunyai kemampuan untuk 

melakukan empati satu sama lain, kemungkinan besar akan terjadi 
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komunikasi yang efektif. Orang yang mempunyai empati yang baik akan 

lebih memahami orang lain dalam keadaan apapun. Mampu memahami 

perasaan, harapan, keinginan yang orang lain inginkan.  

3. Dukungan (Supportiveness) 

Setiap pendapat atau ide serta gagasan yang disampaikan akan 

mendapatkan dukungan dari pihak- pihak yang berkomunikasi. Dukungan 

membantu seseorang untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan 

aktivitas serta meraih tujuan yang diharapkan. Dukungan dalam 

komunikasi antarpribadi bisa berupa fisik maupun psikis. Dukungan fisik 

berupa partisipasi secara fisik kepada orang lain. Sedangkan dukungan 

psikis berupa memberikan semangat dan motivasi.  

4. Rasa positif (Possitiveness)  

Apabila pembicaraan antara komunikator dan komunikan mendapat 

tanggapan positif maka percakapan selanjutnya akan lebih mudah dan 

lancar. Rasa positif menjadikan orang- orang yang berkomunikasi tidak 

berprasangka atau curiga yang dapat mengganggu jalinan komunikasi. 

Oleh karenanya setiap komunikator dan komunikan diharapkan memiliki 

rasa positif yang baik sehingga komunikasi yang terbangun sesuai dengan 

apa yang diinginkan. 

5. Kesamaan (Equality)  

Komunikasi akan lebih akrab dan jalinan pribadi akan menjadi semakin 

kuat apabila memiliki kesamaan tertentu antara komunikator dan 

komunikan dalam hal pandangan, sikap, kesamaan ideology dan lain 
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sebagainya. Oleh karenanya diharapkan antara komunikator dan 

komunikan mempunyai kesetaraan yang baik sehingga tidak ada 

penghalang untuk menjalin komunikasi yang baik.  

  Sementara Sugiyo (2005:5) menyebutkan bahwa ciri- ciri komunikasi 

antarpribadi ada sepuluh, antara lain: 

1. Keterbukaan, maksudnya adanya kesediaaan kedua belah pihak untuk 

membuka diri, mereaksi kepada orang lain, merasakan pikiran dan 

perasaan orang lain. 

2. Adanya empati dari komunikator, yaitu suatu penghayatan terhadap 

perasaan orang lain atau turut merasakan apa yang dirasakan orang lain.  

3. Adanya dukungan dan partisipasi, yang menurut Devito dalam Sugiyo 

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

adanya sikap saling mendukung dalam kegiatan komunikasi. 

4. Rasa Positif, yaitu kecenderungan bertindak kepada komunikator dengan 

memberikan penilaian positif terhadap komunikan. 

5. Kesamaan, kesamaan menunjukan kesetaraan antara komunikator dan 

komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi, kesetaraan ini merupakan 

ciri yang penting dalam keberlangsungan dan bahkan keberhasilan 

komunikasi antar pribadi.  

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

komunikator dan komunikan saling memberi dan menerima informasi. 

7. Tahap muka, yaitu suatu komunikasi yang berlangsung secara langsung 

dan adanya ikatan psikologis serta saling mempengarui secara intens.  
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8. Tingkat umpan balik yang tinggi, adalah bahwa apa yang disampaikan 

dalam komunikasi sudah sampai kepada penerima yang ditandai dengan 

ketergantungan interaktif.  

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

sekurang- kurangnya melibatkan dua orang. 

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

atau tidak direncanakan. Yaitu suatu akibat yang ditimbulkan dari 

komunikasi antarpribadi sebagai akibat dari seberapa banyak informasi 

yang diperoleh komunikan dan komunikator yang berdampak pada 

hubungan dalam kegiatan komunikasi. 

  Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi 

antarpribadi memiliki lima ciri umum yang harus dimiliki sebuah komunikasi agar 

dapat dikatakan sebagai komunikasi antarpribadi, yaitu keterbukaan (openes), 

empati, dukungan, rasa positif (positivenes) dan kesamaan (equality). Kelima ciri 

ini akan menjadi indikator dalam meningkatkan komunikasi antarpribadi siswa.   

2.2.3 Tujuan Komunikasi Antarpribadi 

  Setiap kegiatan atau aktifitas pasti mempunyai tujuan yang jelas, begitu 

juga  dengan aktifitas komunikasi antarpribadi yang mempunyai enam tujaun, 

antara lain sebagai berikut ( Muhammad, 2004, p. 165-168 ) : 

1. Menemukan diri sendiri  

2. Menemukan dunia luar 

3. Membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti 

4. Berubah sikap dan tingkah laku 

5. Untuk bermain dan kesenangan 

6. Untuk membantu. 
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  Sedangkan DeVito (1989:16- 18) dalam Sugiyo (2005:9) mengemukakan 

bahwa tujuan komunikasi antar pribadi meliputi: 

1. Belajar. Komunikasi antar pribadi untuk belajar yaitu bahwa bahwa 

melalui komunikasi individu dapat mengetahui dalam luar, menjadi lebih 

luas wawasannya tentang objek kejadian maupu orang lain.  

2. Hubungan. Komunikasi antarpribadi bertujuan untuk berhubungan dengan 

orang lain maksudnya menjaga relasi atau interaksi dengan orang lain dan 

melalui komunikasi ini dapat digunakan untuk mengurangi depresi, 

kesepian, dan berbagi perasaan serta mengoptimalkan kemampuan untuk 

lebih menilai diri dan orang lain secara positif. 

3. Mempengarui. Komunikasi antarpribadi bertujuan untuk mempengarui 

orang lain agar mengikuti apa yang dikemukakan oleh komunikator, dan 

pada gilirannya dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama. 

4. Bermain. Komunikasi antarpribadi tidak selalu berhubungan dengan 

pengetahuan, melainkan dapat ditujukan untuk mencapai kesejahteraan 

bersama atau bersenang- senang.  

5. Membantu. Komunikasi antarpribadi bertujuan membantu orang lain. Para 

psikologi, konselor dan psikiater menggunakan kemampuannya dalam 

berkomunikasi untuk membantu orang lain yang mempunyai masalah.   

 

Dari berbagai penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tujuan komunikasi antarpribadi mempunyai banyak tujuan dan tujuan itu pada 

dasarnya untuk memenuhi kebutuhan sosiospikologis. 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Menumbuhkan Hubungan Komunikasi 

Antarpribadi. 

  Pola-pola komunikasi antarpribadi mempunyai efek yang berlainan pada 

hubungan antarpribadi. Tidak benar anggapan orang bahwa makin sering orang 

melakukan komunikasi antarpribadi dengan orang lain, makin baik hubungan 

mereka. Yang menjadi soal bukanlah berapa kali komunikasi dilakukan. Tetapi 

bagaimana komunikasi itu dilakukan. Menurut Rachmat (2001:129-138) 

berpendapat “bahwa terdapat faktor- faktor yang menumbuhkan hubungan 
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komunikasi antarpribadi, yaitu: (1) percaya, (2) sikap suportif, dan (3) sikap 

terbuka.” 

  Pertama, percaya didefinisikan sebagai mengandalkan perilaku orang 

untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan 

dalam situasi yang penuh resiko. Kepercayaan dapat meningkatkan hubungan 

komunikasi antarpribadi. Kedua, sikap suportif adalah sikap yang mengurangi 

sikap defensif dalam komunikasi. Orang bersikap defensif bila ia tidak menerima, 

tidak jujur, dan tidak empatis. Sudah jelas, dengan sikap defensif akan lebih 

banyak melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya dalam situasi 

komunikasi ketimbang memahami orang lain. Ketiga, sikap terbuka sama besar 

pengaruhnya dalam menumbuhkan komunikasi antarpribadi yang efektif.  

Bersama- sama sikap percaya dan suportif sikap terbuka mendorong timbulnya 

saling pengertian, saling menghargai, dan paling penting saling mengembangkan 

kualitas hubungan komunikasi antarpribadi. 

  Menurut De Vito (1989:95) dalam Sugiyo (2005:14) “keefektifan dalam 

komunikasi antar pribadi ditinjau dari dua model yaitu model humanistik dan 

model pragmatik. Model humanistik meliputi (1) keterbukaan, (2) empati, (3) 

dukungan, (4) rasa positif dan (5) kesamaan.” 

  Pertama, keterbukaan adalah antara komunikator dengan komunikan harus 

saling terbuka, selain itu merespon secara spontan dan tanpa alasan terhadap 

komunikasi yang sedang berlangsung termasuk mengandung unsur terbuka. 

Kedua, empati maksudnya adalah merasakan seperti apa yang orang lain rasakan. 

Ketiga, mendorong maksudnya bahwa komunikasi yang efektif dapat memotivasi 
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orang lain dengan menunjukkan sikap tidak mengevaluasi. Keempat, positif 

maksudnya komunikasi akan efektif apabila ada penghargaan yang positif untuk 

orang lain. Kelima, kesamaan (equality) yaitu penerimaan dan persetujuan atas 

seseorang atau pemberian penghargaan positif tanpa syarat terhadap orang lain. 

  Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor- faktor yang 

menumbuhkan hubungan komunikasi antarpribadi yaitu: (1) percaya, (2) sikap 

suportif, (3) sikap terbuka, (4) empati, (5) positif, (6) kesamaan.  

  Pada studi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan observasi dan 

menyebar skala psikologi tentang perilaku komunikasi ada beberapa siswa masih 

mempunyai komunikasi antar pribadi rendah, sedang dan tinggi. Oleh sebab itu 

komunikasi antar pribadi perlu ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkan 

komunikasi antar pribadi yaitu dengan mengadakan bimbingan kelompok dengan 

teknik modeling simbolis, jadi siswa tidak hanya mendengarkan dan saling tukar 

pendapatnya akan tetapi siswa disajikan model tidak langsung yaitu pemutaran 

video. 

2.2.5 Upaya Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Antarpribadi melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Modeling Simbolis 

  Komunikasi adalah kegiatan manusia yang tidak bisa dihindari bahkan 

dihilangkan. Tanpa komunikasi manusia tidak akan bisa menjalin hubungan satu 

sama lain. Disamping itu manusia berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhannya 

baik secara lahir maupun batin. Banyak orang yang menganggap komunikasi 

mudah untuk dilakukan karena komunikasi adalah aktifitas sehari- hari yang biasa 

dilakukan dan tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Tetapi pada kenyataannya 

masih banyak orang yang mengalami hambatan- hambatan dalam berkomunikasi, 
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hal ini  dikarenakan keterbatasan keterampilan dalam berkomunikasi. Jika 

hambatan ini terus dipelihara atau tidak ada upaya dalam menguranginya maka 

proses komunikasi akan sangat terganggu. Menurut Robbins dan Coulter ( 

2010:85-87) “untuk mengatasi hambatan- hambatan dalam komunikasi individu 

harus mendengar informasi sebanyak tujuh kali. Dengan fakta ini yang dapat 

dilakukan agar menjadi komunikator yang lebih efektif (baik) antara lain: (a) 

menggunakan umpan balik, (b) menyederhanakan bahasa, (c) menyimak dengan 

aktif, (d) membatasi emosi, (e) memperhatikan syarat nonverbal.”  

  Dari pendapat diatas, komunikasi antarpribadi dapat ditingkatkan dengan 

cara mengurangi hambatan- hambatan dalam berkomunikasi melalui layanan 

bimbingan kelompok. Misalnya saja menyimak dengan aktif. Menurut Robbins 

dan Coulter ( 2010:86) “menyimak dengan aktif berbeda dengan mendengar, 

menyimak dengan aktif adalah menyimak untuk mendapatkan makna yang 

menyeluruh tanpa lebih dulu membuat penilaian atau interpretasi, menuntut 

konsentrasi yang total.” Disini orang dituntut untuk diam tetapi aktif. Aktif dalam 

mengajukan pertanyaan, menunjukkan persetujuan dengan anggukan kepala dan 

ekspresi wajah yang tepat, membuat kontak mata, berempati, jangan berbicara 

berlebihan, tidak menyela pembicaraan dan menghindari tindakan atau gerakan 

yang mengganggu proses komunikasi. Hal- hal tersebutlah dapat terjadi dalam 

proses bimbingan kelompok, karena bimbingan kelompok adalah wadah dimana 

masing- masing anggota kelompok belajar untuk dapat memanfaatkan semua 

informasi, tanggapan/ umpan balik dari anggota kelompok lainnnya untuk 

kepentingan dirinya terutama dalam mengembangkan potensi diri anggota 
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kelompok yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Romlah (2001:17) 

“bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha 

membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai 

dengan kemampuan, bakat, minat serta nilai- nilai dalam situasi kelompok.” 

 Teori Bandura (1969) menyatakan bahwa “segenap belajar yang diperoleh 

melalui pengalaman langsung bisa pula diperoleh secara tidak langsung dengan 

mengamati tingkah laku orang lain berikut konsekuensi- konsekuensinya. Jadi 

belajar komunikasi bisa diperoleh dengan mengamati dan mencontoh tingkah laku 

model- model yang ada.” Berkiblat dari Teorinya Robbins dan Coulter tentang 

mengatasi  hambatan- hambatan dalam komunikasi, pengertian bimbingan 

kelompok menurut Romlah dan teorinya Bandura mengenai modeling inilah 

peneliti yakin bahwa meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi melalui 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling  simbolis dapat dilakukan 

dan akan berhasil.   

2.3 Bimbingan Kelompok  
2.3.1  Pengertian Bimbingan Kelompok  

  Kegiatan bimbingan kelompok akan terlihat hidup jika di dalamnya 

terdapat dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan media efektif bagi 

anggota kelompok dalam mengembangkan aspek-aspek positif ketika 

mengadakan komunikasi antarpribadi dengan orang lain. Prayitno (1995:178) 

mengemukakan bahwa “bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok.” 

Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas 

mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya; 
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apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang 

bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya.” 

  Menurut W.S. Winkel dan M.M. Sri Hastuti. (2004:111) “bimbingan 

kelompok dilakukan bilamana siswa yang dilayani lebih dari satu orang.” 

Bimbingan kelompok dapat terlaksana dengan berbagai cara, misalnya dibentuk 

kelompok kecil dalam rangka layanan konseling (konseling kelompok), dibentuk 

kelompok diskusi, diberikan bimbingan karier kepada siswa-siswi yang tergabung 

dalam satu kesatuan kelas di SMA. Dalam bimbingan kelompok merupakan 

sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa, yang 

diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya 

sendiri. 

  Dalam Mungin Edy Wibowo (2005:17), “bimbingan kelompok adalah 

suatu kegiatan kelompok dimana pimpinan kelompok menyediakan informasi-

informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial 

atau untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan 

bersama.” 

  Menurut Romlah (2001:3) mendefinisikan bahwa “bimbingan kelompok 

merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar 

dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, 

bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi 

kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah 

pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. 
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  Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah salah satu 

layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pemberian bantuan dan 

pengetahuan dengan format kelompok dimana membahas suatu topik yang sedang 

hangat atau faktual yang disesuaikan dengan kondisi satu kelompok bimbingan 

untuk dibahas dalam kelompok tersebut, dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok untuk mencapai tujuan bimbingan kelompok.  Melalui layanan 

bimbingan kelompok ini diharapkan anggota kelompok mampu, meningkatkan 

pengetahuan, dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan 

bakat atau potensi yang dimiliki dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari- 

hari.  

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Bimbingan Kelompok  

2.3.2.1 Tujuan Bimbingan Kelompok  

  Menentukan tujuan adalah tindakan awal dari pembuatan rencana agar 

ketika dilaksanakan bisa mengarah sejalan dengan tujuan serta target yang telah 

dicanangkan sebelumnya. Begitu juga dengan diadakannya layanan bimbingan 

kelompok. Menurut Helena tujuan dari layanan bimbingan kelompok yaitu untuk 

mengembangkan langkah- langkah bersama untuk menangani permasalahan yang 

dibahas dalam kelompok dengan demikian dapat menumbuhkan hubungan yang 

baik antar anggota kelompok, kemampuan komunikasi antar individu, 

pemahaman berbagai situasi dan kondisi lingkungan, dapat mengembangkan sikap 

dan tindakan nyata untuk mencapai hal- hal yang diinginkan sebagaimana 

terungkap di dalam kelompok. Sedangkan menurut Bannett (1963) dalam Romlah 

(2001:13) mengemukakan tujuan bimbingan kelompok adalah sebagai berikut:  
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1. Memberikan kesempatan- kesempatan pada siswa belajar hal- hal penting 

yang berguna bagi pengarahan dirinya yang berkaitan dengan masalah 

pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial 

2. Memberikan layanan- layanan penyembuhan melalui kegiatan kelompok 

dengan mempelajari masalah- masalah manusia pada umumnya, 

menghilangkan ketegangan- ketegangan emosi menambah pengertian 

mengenai dinamika kepribadian dan mengarahkan kembali energy yang 

terpakai untuk memecahkan masalah- masalah tersebut dalam suasana 

yang permisif.  

3. Untuk mencapai tujuan- tujuan bimbingan secara lebih ekonomis dan 

efektif daripada melalui kegiatan bimbingan individual. 

4. Upaya melaksanakan layanan konseling individual secara lebih efektif    

  Selain Helene dan Bannet, Prayitno (1995: 178) mengemukakan tujuan 

Bimbingan kelompok menjadi delapan, antara lain:  

1. Mampu berbicara di depan orang banyak 

2. Mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan dan lain 

sebagainya kepada orang banyak. 

3. Belajar menghargai pendapat orang lain 

4. Bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. 

5. Mampu mengendalikan diri dan menahan emosi (gejolak kejiwaan yang 

bersifat negatif). 

6. Dapat bertenggang rasa 

7. Menjadi akrab satu sama lainnya 

8. Membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi 

kepentingan bersama. 

Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa 

secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber (terutama guru 

pembimbing) yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu 

maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. (Sukardi, 2003:48). 

Layanan bimbingan kelompok merupakan media pengembangan diri untuk dapat 

berlatih berbicara, menanggapi, memberi menerima pendapat orang lain, membina 

sikap dan perilaku yang normatif serta aspek-aspek positif lainnya yang pada 

gilirannya individu dapat mengembangkan potensi diri serta dapat meningkatkan 

perilaku komunikasi antarpribadi yang dimiliki. 
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2.3.2.2 Fungsi  Bimbingan Kelompok  

Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan bimbingan 

kelompok ialah fungsi pemahaman dan pengembangan (Mugiarso, 2005: 66). 

Fungsi pemahaman dalam hal ini maksudnya adalah siswa dapat memahami 

sebagai informasi yang terkandung dalam kegiatan bimbingan kelompok. 

Sedangkan fungsi pengembangan adalah dengan mengikuti bimbingan kelompok, 

maka kemampuan siswa baik dalam hal komunikasi maupun sosialisasi dapat 

berkembang secara optimal. Dengan demikian dapat terwujud perilaku yang lebih 

efektif.  

2.3.3 Jenis Bimbingan Kelompok 

  Layanan Bimbingan Kelompok merupakan salah satu penyelenggaraan 

layanan Bimbingan dan Konseling melalui pendekatan kelompok. Prayitno 

(1995:25) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan layanan Bimbingan Kelompok, 

ada dua jenis kelompok yang dapat dikembangkan, yaitu:  

1. Kelompok Bebas 

Anggota kelompok bebas melakukan kegiatan kelompok tanpa 

penugasan tertentu dan kehidupan kelompok itu memang tidak disiapkan 

secara khusus sebelumnya. Perkembangan yang akan timbul di dalam 

kelompok itulah nantinya yang akan menjadi isi dan mewarnai kehidupan 

kelompok itu lebih lanjut. Kelompok ini memberikan kesempatan kepada 

seluruh anggota kelompok untuk menentukan arah dan isi kehidupan 

kelompok itu.  

2. Kelompok Tugas  

Arah dan isi kegiatan kelompok tugas ditetapkan terlebih dahulu. Sesuai 

dengan namanya, kelompok tugas pada dasarnya diberi tugas untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan, baik pekerjaan itu ditugaskan oleh pihak 

luar kelompok itu maupun tumbuh didalam kelompok itu sendiri sebagai 

hasil dari kegiatan- kegiatan kelompok itu sebelumnya.  

  Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa topik 

bahasan dalam layanan Bimbingan Kelompok dibedakan menjadi dua yaitu 
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bimbingan kelompok topik bebas dan bimbingan kelompok topik tugas. 

Bimbingan kelompok topik bebas yaitu layanan bimbingan kelompok dengan 

topik bahasan yang tidak ditentukan sebelumnya oleh pemimpin kelompok tetapi 

ditentukan pada saat layanan tersebut dilaksanakan. Sedangkan layanan 

bimbingan kelompok topik tugas adalah layanan bimbingan kelompok dengan 

bahasan topik yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemimpin kelompok.  

  Pada penelitian ini jenis bimbingan kelompok yang akan digunakan 

adalah jenis bimbingan kelompok topik tugas karena topik yang dibahas 

ditentukan oleh pemimpin kelompok dan berasal dari pemimpin kelompok. Topik 

ditentukan berdasarkan indikator- indikator dalam komunikasi antarpribadi 

dengan tujuan agar komunikasi antar pribadi siswa dapat ditingkatkan. 

2.3.4 Asas Bimbingan Kelompok 

  Dalam kegiatan konseling kelompok terdapat sejumlah aturan ataupun 

asas-asas yang harus diperhatikan oleh para anggota, asas-asas tersebut yaitu:  

1.  Asas Kesukarelaan 

Kesukarelaan dimulai sejak awal rencana pembentukan kelompok oleh 

konselor. Kesukarelaan terus-menerus dibina melalui upaya PK 

mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif dan penstrukturan 

tentang layanan BKp. Kehadiran, pendapat, usulan, ataupun tanggapan 

dari anggota kelompok harus bersifat sukarela, tanpa paksaan. Klien secara 

sukarela dan tanpa adanya paksaan, mau menyampaikan masalah yang 

dihadapi dengan mengungkapkan hal – hal yang dialaminya pada konselor. 
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2. Asas keterbukaan 

Keterbukaan dari anggota kelompok sangat diperlukan sekali. Karena jika 

keterbukaan ini tidak muncul maka akan terdapat keragu-raguan atau 

kekhawatiran dari anggota. 

3.   Asas kegiatan 

Hasil layanan konseling kelompok tidak akan berarti bila klien yang 

dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan– tujuan 

bimbingan. Pemimpin kelompok hendaknya menimbulkan suasana agar 

klien yang dibimbing mampu menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud 

dalam penyelesaian masalah. 

4. Asas kekinian 

Masalah yang dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok harus bersifat 

sekarang. Maksudnya, masalah yang dibahas adalah masalah yang saat ini 

sedang dialami yang mendesak, yang mengganggu keefektifan kehidupan 

sehari-hari, yang membutuhkan penyelesaian segera, bukan masalah dua 

tahun yang lalu ataupun masalah waktu kecil. 

5.  Asas kenormatifan 

Dalam kegiatan bimbingan kelompok, setiap anggota harus dapat 

menghargai pendapat orang lain, jika ada yang ingin mengeluarkan 

pendapat maka anggota yang lain harus mempersilahkannya terlebih 

dahulu atau dengan kata lain tidak ada yang berebut. 

6.   Asas kerahasiaan 
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Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok 

hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh diketahui oleh AK 

dan tidak disebarluaskan ke luar kelompok. Asas kerahasiaan ini 

memegang peranan penting dalam bimbingan kelompok diharapkan 

bersedia menjaga semua (pembicaraan ataupun tindakan) yang ada dalam 

kegiatan bimbingan kelompok dan tidak layak diketahui oleh orang lain 

selain orang-orang yang mengikuti kegiatan. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi asas-asas dalam 

bimbingan kelompok yaitu antara lain asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas 

kegiatan, asas kenormatifan, asas kekinian, dan asas kerahasiaan. Semua asas 

dalam bimbingan kelompok dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksananan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan komunikasi 

antar pribadi siswa.  

2.3.5  Komponen Bimbingan Kelompok  

Layanan bimbingan kelompok dilaksanakan dalam bentuk kelompok 

dengan menekankan komponen- komponen terpenting dari bimbingan kelompok. 

Prayitno mengemukakan bahwa ada tiga komponen penting dalam kelompok 

yaitu: suasana kelompok, anggota kelompok, dan pemimpin kelompok.  

1. Suasana Kelompok  

Suasana kelompok merupakan salah satu layanan dalam bimbingan 

kelompok di sekolah. Layanan bimbingan kelompok merupakan proses 

pemberian informasi dan bantuan yang diberikan oleh seorang yang ahli 

(guru pembimbing) pada sekelompok orang dengan memanfaatkan 
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dinamika kelompok berarti suatu kelompok yang teratur dari dua 

individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas 

antara anggota yang satu dengan yang lain. 

2. Anggota Kelompok 

Anggota kelompok merupakan salah satu unsur pokok dalam proses 

kehidupan kelompok. Tanpa anggota tidak akan ada kelompok. Kegiatan 

ataupun kehidupan kelompok itu sebagian besar didasarkan atas peranan 

para anggotanya. Peranan yang hendaknya dimainkan anggota kelompok 

menurut Prayitno adalah sebagai berikut: (1) Membantu terbinanya 

suasana keakraban dalam hubungan antar anggota kelompok, (2) 

Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan 

kelompok, (3) Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu 

tercapainya tujuan bersama, (4) Membantu tersusunnya aturan kelompok 

dan berusaha mematuhinya dengan baik, (5) Benar- benar berusaha  

untuk secara efektif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok, (6) 

Mampu mengkomunikasikan secara terbuka, (7) Berusaha membantu 

orang lain, (8) Memberikan kesempatan kepada anggota lain untuk juga 

menjalani peranannya dan, (9) Menyadari pentingnya kegiatan kelompok 

tersebut. 

3. Pemimpin Kelompok  

Pemimpin kelompok adalah orang yang menciptakan suasana kondusif, 

sehingga para anggota kelompok dapat belajar bagaimana mengatasi 

masalah- masalah mereka sendiri. Menurut Prayitno peranan pimpinan 
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kelompok dalam layanan bimbingan kelompok adalah sebagai berikut: (1) 

Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan atau campur 

tangan langsung terhadap kegiatan kelompok, (2) Pemimpin kelompok 

memusatkan perhatian pada suasana perasaan yang berkembang dalam 

kelompok, baik perasaan anggota tertentu maupun keseluruhan kelompok. 

(3) Pemimpin kelompok perlu memberikan arah yang dimaksudkan, (4) 

Pemimpin kelompok juga perlu memberikan tanggapan atau umpan balik 

tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok, baik yang bersifat isi 

maupun proses kegiatan kelompok. (5) Pemimpin kelompok diharapkan 

mampu mengatur lalu lintas kegiatan kelompok, dan (6) sifat kerahasiaan 

dari kelompok itu dengan segenap isi dan kejadian- kejadian yang timbul 

didalamnya juga menjadi tanggung jawab pemimpin kelompok.  

 Dari penjelasan ketiga komponen diatas dapat disimpulkan bahwa antara 

suasana kelompok, anggota kelompok dan pemimpin kelompok mempunyai 

kedudukan yang sama penting karena ketiganya saling berkaitan satu sama lain. 

Jika salah satu komponen ada yang hilang maka proses bimbingan kelompok 

tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan awal.  

2.3.6 Pembentukan Kelompok 

  Menurut Prayitno (2004:16-17) kelompok untuk layanan BKp dan KKp 

dapat dibentuk melalui pengumpulan sejumlah individu (siswa dan individu) yang 

berasal dari:   

a. Satu kelas siswa yang dibagi kedalam beberapa kelompok 

b. Kelas- kelas siswa yang berbeda dihimpun dalam satu kelompok 

c. Lokasi dan kondisi yang berbeda dikumpulkan menjadi satu kelompok 
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  Pengelompokan individu itu dengan memperhatikan aspek- aspek relatif 

homogenitas dan heterogenitas sesuai dengan tujuan layanan. Dan hasil 

instrumentasi, himpunan data dan sumber- sumber lainnya dapat menjadi 

pertimbangan dalam pembentukan kelompok. Penempatan seseorang dalam 

kelompok tertentu dapat merupakan penugasan, penetapan secara acak, ataupun 

pilihan bebas individu yang bersangkutan. Dalam hal itu, seseorang atau lebih 

dapat ditempatkan dalam kelompok tertentu untuk secara khusus memperoleh 

layanan BKp dan atau KKp. 

2.3.7 Tahap Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok 

  Bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan pemberian informasi 

kepada sekelompok siswa yang bertujuan untuk membantu mereka dalam 

mengembangkan tugas perkembangannya secara optimal. Melalui layanan 

bimbingan kelompok diharapkan siswa mampu berubah kearah yang lebih baik. 

Agar pelaksanann layanan bimbingan kelompok berjalan dengan baik, maka ada 

beberapa tahap yang harus dilalui oleh pelaksanan layanan ini. Dalam pelaksanaan 

bimbingan kelompok, terdapat prosedur pelaksanaan bimbingan kelompok yang 

telah diungkapkan Romlah (2001:68-83), yaitu tahap orientasi, tahap pengakhiran 

kelompok atau tahap terminasi, tahap produktivitas, tahap mengatasi 

pertentangan-pertentangan dalam kelompok, dan tahap pembinaan norma dan 

tujuan kelompok. Tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  

2.3.7.1  Tahap Orientasi  

Tahap orientasi atau tahap penciptaan rasa aman adalah tahap awal 

kelompok dimana para anggota kelompok merasa tidak aman, cemas berada 
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dalam situasi baru, dan ingin mengetahui apa yang akan terjadi dalam 

kelompok. Tujuan utama tahap orientasi adalah untuk saling mengenal dan 

mengetahui identitas masing-masing anggota kelompok, dan 

mengembangkan kepercayaan anggota kelompok. 

2.3.7.2 Tahap Pembinaan Norma dan Tujuan Kelompok 

Tahap pembinaan norma dan tujuan kelompok merupakan tahapan yang 

penting dalam mengembangkan kelompok karena akan memberikan arah 

pada perkembangan kelompok menjadi produktif dan interaksi anggota lebih 

lancar. 

2.3.7.3  Tahap Mengatasi Pertentangan-pertentangan dalam Kelompok 

Tahap ketiga dalam perkembangan kelompok merupakan tahap mulai 

timbulnya pertentangan-pertentangan dalam kelompok yaitu adanya usaha 

“menentang” pemimpin kelompok. Setelah anggota kelompok saling 

mengenal dan telah bekerja sama dalam berkomunikasi secara lebih terbuka 

dan langsung, maka pertentangan-pertentangan akan bertambah. Di sini 

dituntut para pemimpin kelompok mampu mengatasi pertentangan-

pertentangan tersebut. 

2.3.7.4  Tahap Produktivitas  

Tahap produktivitas dalam perkembangan kelompok adalah tahap 

dimana kelompok telah tumbuh menjadi suatu tim yang produktif dan telah 

mempraktikan ketrampilan-ketrampilan dan sikap. Sikap yang diperlukan 

untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Ciri-ciri yang penting 

dalam tahapan ini adalah bahwa perhatian anggota kelompok mulai terbagi 
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antara penyeleseian tugas-tugas kelompok dengan meningkatkan hubungan 

antar pribadi. Ciri lain tahap ini adalah bertambahnya keintiman hubungan 

antara anggota kelompok dengan pemimpin kelompok. 

   Pada tahapan ini diterapkan beberapa teknik-teknik dalam bimbingan 

kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu, teknik yang dapat digunakan 

antara lain teknik pemberian informasi, diskusi kelompok, pemecahan 

masalah (problem solving), permainan peran (role playing), permainan 

simulasi (simulation games), karya wisata (field trip) dan teknik penciptaan 

kekeluargaan (home room). 

  Teknik yang digunakan peneliti untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi antarpribadi siswa kelas IXJ di SMPN 3 Ungaran tahun ajaran 

2015/ 2016 adalah teknik modeling simbolis.  

2.3.7.5  Tahap Pengakhiran Kelompok atau Tahap Terminasi  

 Merupakan tahap dimana para anggota kelompok akan meninggalkan 

kelompok karena kegiatan kelompok sudah berakhir, waktu dalam terminasi 

kelompok berbeda-beda. Pada tahap terminasi kegiatan yang dilakukan antara 

lain rangkuman kegiatan, saling bertukar kesan, pesan-pesan positif dari 

anggota kelompok.  

Dalam tahap-tahap bimbingan kelompok di atas akan digunakan menjadi 

pedoman dalam pemberian treatment atau perlakuan yang akan diberikan 

kepada siswa kelas IXJ SMPN 3 Ungaran.  
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2.4 Teknik Modeling  
2.4.1  Pengertian Teknik Modeling 

Modeling berakar dari teori Albert Bandura dengan teori belajar social. 

Teori Bandura (Hergenhan, 2010:361) menyatakan bahwa “model adalah apa saja 

yang menyampaikan informasi, seperti orang, film, televisi, gambar atau 

instruksi”.  Dengan demikian pembelajaran modeling merupakan pembelajaran 

yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain.  

Sedangkan menurut Komalasari,G (2011:176) “modeling merupakan belajar 

melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang 

teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus, melibatkan proses 

kognitif.” Modeling sebagai proses belajar melalui observasi dimana tingkah laku 

dari seseorang individu atau kelompok, sebagai model, berperan sebagai 

rangsangan bagi pikiran- pikiran, sikap- sikap atau tingkah laku sebagai bagian 

dari individu yang lain yang mengobservasi model yang ditampilkan. (Ratna, L. 

2013:47) . Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

modeling adalah salah satu teknik bimbingan dan konseling dengan cara 

mengobservasi penampilan suatu model baik langsung maupun tidak langsung 

yang bertujuan untuk membantu individu dalam memperoleh hal- hal baru dan 

mengurangi respon- respon yang tidak sesuai.  

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Teknik Modeling  

2.4.2.1   Tujuan Teknik Modeling  

  Menurut Willis (2004:78) dalam Lilis Ratna (2013:49) “perilaku model 

digunakan untuk (1) membentuk perilaku baru pada klien, (2) memperkuat 

perilaku yang sudah terbentuk.” Sedangkan menurut Lilis Ratna (2013:49) “teknik 
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modeling bertujuan untuk membentuk tingkah laku- tingkah laku baru pada 

klien.” Teknik ini dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu model sosial yang 

diharapkan dengan cara imitasi (meniru), mengobservasi, dan menyesuaikan 

dirinya dan menginternalisasikan norma- norma dalam system model sosial 

dengan masalah tertentu yang telah disiapkan oleh konselor. Sedangkan tujuan 

teknik modeling yang lain antara lain: 

1. Membantu konseli untuk merespon hal- hal yang baru 

2. Mengurangi respon- respon yang tidak sesuai 

3. Untuk perolehan tingkah laku sosial yang lebih adaptif 

2.4.2.2. Manfaat Teknik Modeling 

  Setiap teknik pasti mempunyai kebermanfaatan. Begitu juga dengan teknik 

modeling. Teknik modeling sangat berguna untuk membentuk perilaku- perilaku 

baru klien melalui cara mengamati dan mencontoh tindakan orang lain sebagai 

modelnya. Menurut Bandura (dalam Gunarsa, 2007: 221) adalah:  

1. Pengambilan respon atau keterampilan baru dan diperlihatkan dalam 

perilakunya setelah memadukan apa yang diperoleh dari 

pengamatannya dengan pola perilaku baru.  

2. Hilangnya respon takut setelah melihat model melakukan sesuatu hal 

yang selama ini menimbulkan rasa takut oleh individu. 

3. Pengambilan suatu respon dari respon- respon yang diperlihatkan oleh 

tokoh yang memberikan jalan untuk ditiru. 

  Sedangkan menurut Lilis Ratna (2013: 50) manfaat teknik modeling antara 

lain :   

1. Didapatnya respon atau keterampilan baru  

2. Mencegah datangnya perilaku yang tidak diinginkan  

3. Untuk meningkatkan perilaku positif yang telah dimiliki sebelumnya. 

 

Dari pendapat kedua ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa banyak 

manfaat yang didapatkan dari teknik modeling ini yaitu pengambilan respon atau 
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keterampilan baru, hilangnya respon takut, mencegah datangnya perilaku yang 

tidak diinginkan dan meningkatkan perilaku positif yang telah dimiliki. Dari 

manfaat inilah diharapkan adanya perubahan kearah yang lebih baik dari diri 

anggota kelompok. Khusunya dalam meningkatkan kemampuan komunikasi yang 

dimilikinya.  

2.4.3 Prinsip Dasar Teknik Modeling  

   Menurut Gantina Komalasari (2011: 178) ada beberapa prinsip modeling, 

antara lain:  

1. Belajar bisa diperoleh melalui pengalaman langsung dan bisa tidak 

langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain berikut 

konsekuensinya.  

2. Kecakapan sosial tertentu bisa diperoleh dengan mengamati dan 

mencontoh tingkah laku model yang ada.  

3. Reaksi- reaksi emosional yang terganggu bisa dihapus dengan 

mengamati orang lain yang mendekati objek atau situasi yang ditakuti 

tanpa mengalami akibat menakutkan dengan tindakan yang 

dilakukannya.  

4. Pengendalian diri dipelajari melalui pengamatan atas model yang dikenai 

hukuman. 

5. Status kehormatan model sangat berarti. 

6. Individu mengamati seorang model dan dikuatkan untuk mencontoh 

tingkah laku model.  

7. Modeling dapat dilakukan dengan model symbol melalui film dan alat 

visual lain.  

8. Pada konseling kelompok terjadi model ganda karena peserta bebas 

meniru perilaku pemimpin kelompok atau peserta lain.  

9. Prosedur modeling dapat menggunakan berbagai teknik dasar modifikasi 

perilaku.  

Sedangkan menurut Lilis Ratna ada beberapa prinsip dasar teknik modeling: 

1. Belajar dapat diperoleh secara tidak langsung dengan cara menikmati 

tingkah laku orang lain berikut konsekuensi- konsekuensinya. 

2. Pemberian pengalaman belajar sebagai bentuk penghapusan hasil belajar 

yang malasuai. 

3. Model diposisikan sebagai stimulus terjadinya perubahan pikiran, sikap, 

dan perilaku bagi konseli.  

4. Individu/ konseli mengamati tingkahlaku model kemudian diperkuat 

untuk contohnya. 
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5. Status dan posisi model amat berarti, karena keberhasilan teknik 

modeling tergantung pada persepsi konseli terhadap model yang diamati.  

6. Adegan yang lebih dari satu dapat menggambarkan situasi- situasi yang 

berbeda sebagai penegasan dari perilaku yang diinginkan.  

 

2.4.4 Jenis Modeling  

  Seperti teknik layanan bimbingan dan kelompok yang mempunyai banyak 

jenis dan bentuknya. Salah satu teknik modeling ini juga mempunyai beberapa 

jenis. Menurut Corey (1995:427) ada tiga jenis teknik modeling yaitu modeling 

langsung, modeling simbolis dan gabungan antara keduanya/ model ganda. 

Berikut akan diberikan penjelasan mengenai tiga jenis teknik modeling tersebut.  

1. Modeling langsung 

Modeling langsung merupakan cara/ prosedur yang dilakukan dengan 

menggunakan model langsung seperti konselor, guru, teman sebaya 

maupun pihak lain dengan cara mendemonstrasikan perilaku yang 

dikehendaki atau hendaknya dimiliki oleh klien. Jenis modeling ini 

menghadirkan secara langsung model yang ingin dijadikan sebagai 

percontohan. 

2. Modeling simbolis  

Modeling simbolis merupakan cara/ prosedur yang dilakukan dengan 

mengunakan media seperti film, video, buku pedoman, dll dengan cara 

mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki atau hendaknya dimiliki 

oleh klien. Modeling simbolis ini dikembangkan untuk perorangan 

maupun kelompok.  

3. Modeling ganda (multiple models)  
Relevan digunakan dalam situasi kelompok. Klien dapat mengubah 

perilaku melalui pengamatan terhadap beberapa model. Keuntungan dari 

model ganda adalah bahwa dari beberapa alternatif yang ada klien belajar 

cara berperilaku yang tepat dan berhasil.  

 

Menurut Gantina Komalasari (2011:179) ada beberapa macam penokohan, 

antara lain:  

1. Penokohan nyata (live model) seperti: terapis, guru, anggota keluarga atau 

tokoh yang dikagumi dijadikan model oleh konseli.  

2. Penokohan simbolik (symbolic model) seperti: tokoh yang dilihat melalui 

film, video atau media lain. 

3. Penokohan ganda (multiple model) seperti: terjadi dalam kelompok, 

seorang anggota mengubah sikap dan mempelajari sikap baru setelah 

mengamati anggota lain bersikap.  
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  Dari kedua pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa macam 

atau jenis modeling ada tiga yaitu modeling langsung atau penokohan nyata, 

modeling simbolis atau penokohan simbolik dan modeling ganda atau penokohan 

ganda. Dalam hal ini peneliti menggunakan modeling simbolis. Modeling 

simbolis yang digunakan yaitu video dan cuplikaan film. Video atau film 

disesuaikan dengan topik atau indikator komunikasi antarpribadi. Hal ini 

dilakukan agar siswa tertarik, mampu menerima dan mempraktekkan dengan 

mudah dan sempurna. Karena dengan modeling simbolis siswa lebih antusias 

untuk memperhatikan dan mempraktikkannya. Sehingga siswa mampu mengingat 

dan mengamalkan nya dalam meningkatkan komunikasi antarpribadi. 

2.4.5 Prosedur Teknik Modeling  

  Prosedur adalah suatu tata cara atau urutan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan urutan waktu dan pola kerja yang tetap dan telah ditentukan. 

Dalam teknik modeling ini juga mempunyai beberapa prosedur.  Menurut Latipun 

dalam (Lilis, 2013:53) “prosedur dalam teknik modeling ini yakni dalam hal ini 

konselor menunjukkan pada klien tentang perilaku model, dapat menggunakan 

model audio, model fisik, model hidup atau lainnya yang teramati dan dipahami 

jenis perilaku yang hendak dicontoh.” Bandura mengembangkan empat tahap 

belajar melalui modeling yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasional 

serta perilaku.  

1. Tahap perhatian: individu memperhatikan model, mengamati, mengingat 

bagaimana cara orang lain berpikir dan bertindak 
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2. Tahap retensi: individu memilih informasi yang masuk, mengingat secara 

imajiner dan memberi kesempatan kepada konseli untuk mempraktikkan 

dan meniru perilaku yang ditampilkan 

3. Tahap reproduksi: individu melakukan kembali perilaku yang ditampilkan 

tetapi dengan adanya modifikasi, menyesuaikan diri dengan perilaku 

model, dan tahap kreatif 

4. Tahap motivasional: individu menirukan model karena merasakan bahwa 

melakukan pekerjaan yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk 

memperoleh penguatan dan melakukan modifikasi terhadap perilaku yang 

diamati. 

Secara otomatis dalam melakukan modeling harus melewati beberapa 

tahap tersebut dan disetiap tahap mempunyai kegiatan yang berbeda- beda. Tetapi 

ada tahap inti yaitu tahap reproduksi. Tahap inti adalah tahap dimana siswa 

melakukan dan atau menirukan kembali apa yang sudah dicontohkan oleh model 

tetapi dengan adanya modifikasi, menyesuaikan diri dengan perilaku model, dan 

tahap kreatif. Tahap ini juga berfungsi untuk mengetahui apakah komunikasi 

siswa meningkat atau menurun. 

2.5 Kerangka Berpikir  
Komunikasi merupakan aktivitas yang amat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan makhluk didunia, terutama manusia. Dengan 

komunikasi individu mampu mengekspresikan dirinya dan dengan komunikasi 

manusia menjalin hubungan satu sama lain. Begitu pentingnya komunikasi bagi 

manusia, sehingga ada yang menyatakan bahwa tanpa komunikasi kehidupan 

manusia tidak akan punya arti atau bahkan manusia tidak akan dapat bertahan 

lama. 

Komunikasi adalah suatu keterampilan. Keterampilan berkomunikasi 

bukan merupakan kemampuan yang kita bawa sejak lahir dan juga tidak akan 

muncul secara tiba- tiba saat kita memerlukannya. Oleh karena itu individu perlu 
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belajar berkomunikasi. Bandura (1969) menyatakan bahwa segenap belajar yang 

diperoleh melalui pengalaman langsung bisa pula diperoleh secara tidak langsung 

dengan mengamati tingkah laku orang lain berikut konsekuensi- konsekuensinya. 

Jadi belajar komunikasi bisa diperoleh dengan mengamati dan mencontoh tingkah 

laku model- model yang ada. Berkiblat dari teori Bandura inilah peneliti yakin 

bahwa meningkatkan komunikasi antarpribadi melalui layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik modeling akan berhasil. 

Layanan bimbingan kelompok mengaktifkan dinamika kelompok untuk 

membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi. Dalam 

bimbingan kelompok dibahas topik umum yang menjadi kepedulian bersama bagi 

anggota kelompok. Dalam hal ini adalah materi yang berkaitan dengan 

komunikasi antarpribadi. Dalam penyampaian materi tersebut akan diselingi 

dengan percontohan berupa penampilan model tidak langsung yaitu pemutaran 

video yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas dalam bimbingan 

kelompok tersebut. Teori Bandura (Hergenhan, 2010:361) menyatakan bahwa 

model adalah apa saja yang menyampaikan informasi, seperti orang, film, televisi, 

gambar atau instruksi. Dengan demikian pembelajaran modeling merupakan 

pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku 

orang lain. 

Setelah dicontohkan maka pemimpin kelompok memberikan kesempatan 

kepada anggota kelompoknya untuk menirukan apa yang telah dilihatnya. Dengan 

percontohan model dan langsung dipraktekkan diharapkan tujuan layanan 

bimbingan kelompok dapat tercapai. Karena tujuan bimbingan kelompok 
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diantaranya adalah setiap anggota kelompok mampu mengeluarkan pendapat, ide, 

saran, tanggapan, perasaan, mampu berbicara didepan orang banyak, belajar 

menghargai pendapat orang lain, menjadi akrab satu sama lain, mampu 

mengendalikan diri dan dapat bertenggang rasa. Dengan tercapainya tujuan 

bimbingan kelompok tersebut siswa dapat bersosialisasi dan mampu 

mengembangkan pengetahuannya. Secara otomatis siswa telah memiliki 

kemampuan komunikasi antarpribadi yang baik.  Komunikasi antarpribadi yang 

baik dapat diketahui pada aspek keterbukaan, empati, dorongan, rasa positif, dan 

kesetaraan yang baik pula. Masing- masing aspek ini harus dimiliki baik 

komunikan maupun komunikator sehingga terjadi interaksi yang saling 

mempengarui. 

Dalam hal ini upaya meningkatkan pemahaman komunikasi antarpribadi 

siswa yaitu melalui layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik modeling. 

Teknik modeling yang dipilih oleh praktikan menggunakan modeling simbolis. 

Modeling simbolis adalah cara atau prosedur yang dilakukan dengan mengunakan 

media seperti film, video, buku pedoman, dll dengan cara mendemonstrasikan 

perilaku yang dikehendaki atau hendaknya dimiliki oleh klien 

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yang telah dijelaskan diatas 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
modeling simbolis memberikan pengaruh terhadap komunikasi antarpribadi 
siswa 
 
 
 
 

Komunikasi antarpribadi adalah proses penyampaian dan penerimaan 

pesan yang terjadi antar komunikator dan komunikan dalam suatu 

pertemuan antar pribadi- pribadi baik secara verbal maupun non- verbal dan 

orang- orang yang terlibat dalam komunikasi menganggap orang lain 

sebagai pribadi bukan sebagai objek yang disamakan dengan benda.  

Menurut De Vito (1989; 95) dalam Sugiyo (2005; 14)  Keefektifan dalam 

komunikasi antar pribadi ditinjau dari dua model yaitu model humanistik 

dan model pragmatik. Model humanistik meliputi (1) keterbukaan, (2) 

empati, (3) dukungan, (4) rasa positif dan (5) kesamaan. 

Layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling 

simbolis  dapat meningkatkan komunikasi antarpribadi  

siswa 

Layanan bimbingan kelompok adalah 

salah satu layanan bimbingan dan 

konseling dalam upaya pemberian 

bantuan dan pengetahuan dengan format 

kelompok dimana membahas suatu topik 

yang sedang hangat atau faktual yang 

disesuaikan dengan kondisi satu 

kelompok bimbingan untuk dibahas 

dalam kelompok tersebut, dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok untuk 

mencapai tujuan bimbingan kelompok. 

Melalui layanan bimbingan kelompok ini 

diharapkan anggota kelompok mampu, 

meningkatkan pengetahuan, dapat 

mencapai perkembangannya secara 

optimal sesuai dengan bakat atau potensi 

yang dimiliki dan mampu diterapkan 

dalam kehidupan sehari- hari. 

Teknik Modeling Simbolis adalah cara/ 

prosedur yang dilakukan dengan 

mengunakan media seperti film, video, 

buku pedoman, dll dengan cara 

mendemonstrasikan perilaku yang 

dikehendaki atau hendaknya dimiliki oleh 

klien. Modeling simbolis ini 

dikembangkan untuk perorangan maupun 

kelompok. Teori Bandura (Hergenhan, 

2010: 361) menyatakan bahwa model 

adalah apa saja yang menyampaikan 

informasi, seperti orang, film, televise, 

gambar atau instruksi. Dengan demikian 

pembelajaran modeling merupakan 

pembelajaran yang dilakukan ketika 

seseorang mengamati dan meniru 
perilaku orang lain.  
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2.6 Hipotesis  
Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang telah terkumpul (Arikunto: 2006). 

Merujuk pada latarbelakang dan teori diatas maka hipotesis dari penelitian ini 

adalah layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolis dapat 

meningkatkan komunikasi antar pripadi siswa kelas IXJ SMPN 3 Ungaran. 

Peneliti mengajukan hipotesis kerja (Ha) yang akan diterima apabila hasil 

uji Wilcoxon menunjukkan thitung> ttabel yaitu layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik modeling simbolis dapat meningkatkan komunikasi antarpribadi siswa 

kelas IXJ SMPN 3 Ungaran Tahun Ajaran 2015/ 2016. Hipotesis nihil  (Ho) akan 

diterima apabila thitung< ttabel  yaitu layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

modeling simbolis tidak dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

antarpribadi siswa kelas IXJ SMPN 3 Ungaran Tahun Ajaran 2015/ 2016. 
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BAB 5 

PENUTUP 
 

5.1.  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian “Meningkatkan Kemampuan Komunikasi 

Antarpribadi melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Modeling 

Simbolis pada siswa kelas IXJ SMPN 3 Ungaran Tahun Pelajaran 2015/ 2016”, 

maka diperoleh simpulan: 

5.1.1 Kemampuan Komunikasi Antarpribadi siswa kelas IXJ SMPN 3 Ungaran 

sebelum diberi layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling  

simbolis menunjukkan kategori sedang yaitu pada presentase sebesar 

64,54,1%. 

5.1.2 Kemampuan Komunikasi Antarpribadi siswa kelas IXJ SMPN 3 Ungaran 

sesudah diberi layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling 

simbolis   menunjukkan kategori tinggi yaitu pada presentase sebesar 

84,9%. 

5.1.3 Terdapat peningkatan kemampuan komunikasi antarpribadi siswa kelas 

IXJ SMPN 3 Ungaran sebelum dan setelah diberi layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik modeling simbolis. Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif dapat dilihat dari perbandingan hasil  pre-test dan  post-test yang 

menunjukkan adanya peningkatan persentase sebesar 20,36%.  Dengan ini 

dapat dikatakan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

modeling simbolis dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

antarpribadi siswa kelas IX J SMPN 3 Ungaran tahun ajaran 2015/ 2016. 
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5.2.  Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian di SMPN 3 Ungaran, maka dapat diajukan 

beberapa saran baik kepada pihak sebagai berikut:  

5.2.1 Bagi guru bimbingan dan konseling, hendaknya dalam memberikan 

layanan bimbingan kelompok tidak hanya menggunakan teknik modeling 

simbolis saja, tetapi juga bisa mencoba teknik yang lain dan baru agar 

lebih bervariatif dan meningkatkan frekuensi pemberian layanan 

bimbingan kelompok untuk membantu meningkatkan komunikasi siswa. 

5.2.2 Bagi kepala sekolah, hendaknya memfasilitasi guru bimbingan dan 

konseling yang bertugas agar memperdalam dan mengembangkan layanan 

bimbingan konseling khususnya bimbingan kelompok dengan teknik  

modeling simbolis  atau teknik yang lain.  
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