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ABSTRAK 

 

 

Listiyani, Nurul. 2018, Model Bimbingan Kelompok berbasis nilai islam dengan Teknik 

Simulasi untuk Meningkatkan Komunikasi Interpersonal  pada Siswa MTs Negeri di 

Kabupaten Kudus. Tesis, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Program Pascasarjana, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M. Pd, 

Kons., II. Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd. 

 

Kata Kunci: bimbingan kelompok berbasis nilai islam, teknik simulasi, komunikasi 

interpersonal,  
 
Persoalan yang ada adalah rendahnya komunikasi interpersonal siswa MTs negeri di 

kabupaten Kudus. Untuk itu guru BK telah melakukan bimbingan kelompok tetapi hal 

tersebut belum efektif sehingga perlu dikembangkan model bimbingan kelompok berbasis 

nilai islam dengan teknik simulasi dengan harapan dapat meningkatkan komunikasi 

interpersonal siswa. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan pelaksanaan 

bimbingan kelompok tingkat MTs Negeri di kabupaten Kudus; (2) Mendeskripsikan aspek 

kompetensi komunikasi interpersonal; (3) Menghasilkan model bimbingan kelompok 

berbasis nilai islam dengan teknik simulasi untuk meningkatkan kompetensi komunikasi 

interpersonal; (4) Mengetahui tingkat keefektifan model bimbingan kelompok berbasis 

nilai islam dengan teknik simulasi untuk meningkatkan kompetensi komunikasi 

interpersonal  
 
Pendekatan penelitian menggunakan metode research and development (R&D) dengan 

langkah-langkah: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) 

validasi desain, (5) revisi desain, dan (6) uji coba  terbatas model bimbingan kelompok 

berbasis nilai islam dengan teknik simulasi untuk meningkatkan komunikasi interpersonal. 

Subjek uji coba adalah kelas VII MTs Negeri 1 kudus tahun pelajaran 2014/ 2015. Pada 

tataran teknis dilakukan sebagai berikut : Metoda  analisis deskriptif, metode partisipatif 

kolaboratif dan metode quasi eksperimen. 
 
Hasil penelitian (1) Pelaksanaan bimbingan kelompok kurang optimal dan perlu adanya 

upaya untuk mengoptimalkan layanan bimbingan kelompok; (2) Komunikasi interpersonal 

dipengaruhi oleh berbagai aspek komunikasi interpersonal; (3) Hasil pengembangan model 

bimbingan kelompok berbasis nilai islamuntuk meningkatkan komunikasi interpersonal, 

yang terdiri dari: rasional, visi dan misi, tujuan, isi, pendukung sistem, prosedur 

pelaksanaan, topik/ materi, tujuan dan teknik; (4) Hasil secara umum dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa model bimbingan kelompok berbasis nilai islam dengan teknik 

simulasi efektif untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa, karena ditemukan 

bahwa uji t = -14,930 >t table 5 % = 2,262, maka dapat dikatakan bahwa t hitung > t table. 
 
Saran yang diberikan pemimpin kelompok dari teman sebaya yang terlatih dan kompeten 

atau guru BK yang akrab dengan siswa, harapannya siswa lebih terbuka sehingga model 

yang dikembangkan lebih efektif serta perlu dilakukan penelitian dengan subjek 

eksperimen dan ckntrol yang diberi perlakuan sehingga dapat membandingkan keefektifan 

antar kelompok. 
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ABSTRACT 

 

Listiyani, Nurul. 2018, Development Model of Islamic Group Guidance to Improve 

Interpersonal Communication with Simulation Technique of State Islamic Junior High 

School Students in Kudus Regency. Thesis, Guidance and Counseling Study Program, 

Graduate Program, Semarang State University. Counselor: I. Prof. Dr. Mungin Eddy 

Wibowo, M.Pd, Kons., II. Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd. 

 

Keywords: Islamic group guidance services, interpersonal communication, simulation 

techniques. 

 

The problem is the low interpersonal communication of MTs students in Kudus regency. 

Guidance and counseling teachers have done group guidance. It is not effective so model 

of Islamic group guidance services with simulation technique needs to be developed. It is 

hoped to develop interpersonal communication students. The purposes of this study are (1) 

Describe the implementation of Islamic group guidance of State Islamic Junior High 

School Students in Kudus regency; (2) Describe the aspect competence of students’ 

interpersonal communication; (3) Create an Islamic group guidance model with simulation 

techniques to improve interpersonal communication competence; (4) Know the 

effectiveness level of the Islamic group guidance model with simulation techniques to 

improve interpersonal communication competence. 

 

The research approach used research and development (R&D) with steps: (1) potentials 

and problems, (2) data collection, (3) product design, (4) validation design, (5) revision 

design, and (6) limited trial of Islamic group guidance model with simulation techniques to 

improve Interpersonal communication. The test subjects were the students of seventh grade 

of MTs Negeri 1 Kudus in the academic year 2014/2015. In the technical level, the 

researcher used descriptive analysis method, collaborative participative method and quasi 

experimental method. 

 

Results of research are (1) Implementation of group guidance was less optimal and needs 

effort to optimize group guidance service; (2) Interpersonal communication was influenced 

by various aspects of interpersonal communication; (3) The result of developing the 

Islamic group guidance model is to improve interpersonal communication: rational, vision 

and mission, objective, content, system support, implementation procedure, topic/material, 

purpose and technique; (4) The general result in this research shows that the model of 

Islamic group guidance with simulation technique was effective to improve students’ 

interpersonal communication because t test = -14,930> t table 5% = 2,262 so it can be said 

that t count > t table. 

 

Group leaders of trained and competent peers or BK teachers who are familiar with the 

students suggest and hope the students can be more open so that the model which is 

developed can be more effective. And, a research with the experiment group (with 

treatment) and control group is expected to be conducted so their effectiveness can be 

compared.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Informasi yang didapatkan dari data MGBK SMP/MTs (musyawarah Guru 

Bimbingan dan Konseling) kabupaten Kudus tahun 2014, menunjukkan data 

tingkat kemampuan komunikasi siswa SMP maupun MTs cukup rendah yaitu 46 

% dari jumlah keseluruhan siswa 115 SMP/MTs di Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada salah satu sekolah di Kudus, peneliti 

melaksanakan observasi, penyebaran angket dan dokumentasi dengan guru BK di 

MTs Negeri 1 dan 2 Kudus diperoleh informasi bahwa siswa kelas VII memiliki 

masalah ketika berkomunikasi di depan kelas. Hal itu tampak dari siswa merasa 

malu, siswa merasa lebih nyaman berlatih menggunakan bahasa daerah dan tidak 

percaya diri mengungkapkan pendapatnya secara pribadi. Hal itu tentunya perlu 

mendapatkan perhatian khusus dari pihak sekolah agar permasalahan komunikasi 

dapat teratasi, yaitu melakukan pembentukan konsep diri yang positif sehingga 

memunculkan komunikasi interpersonal yang positif pula. 

Di sisi lain, menurut Rakhmat (2013:115) individu yang disenangi adalah 

individu yang memiliki kemampuan tinggi tetapi memiliki kelemahan pada 

bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep diri positif mempengaruhi 

karakter seseorang. Namun demikian, membentuk konsep diri tidaklah langsung 

tetapi dibentuk dari lingkungan. Hal ini karena kurang menyadari bahwa “saya” 
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20% karena sifat-sifat yang diturunkan, 80% karena lingkungan keluarga, sekolah 

dan faktor masyarakat. Salah satu di lingkungan keluarga, orang tua menggunakan 

12 gaya popular dalam berkomunikasi antara lain: memerintah, menyalahkan, 

meremehkan, membandingkan, mencap/label, mengancam, menasehati, 

membohongi, menghibur, mengkritik, menyindir dan menganalisa. Semua hal itu 

terbawa hingga di cara mereka berkomunikasi. 

Rendahnya komunikasi interpersonal juga peneliti temukan pada siswa MTs 

Kudus. Berdasarkan data yang peneliti temukan pada studi pendahuluan, melalui 

hasil wawancara dengan salah satu guru BK dan siswa MTs negeri Kudus 

mengenai pengaruh gaya komunikasi dalam keluarga yang berdampak pada 

kondisi siswa di sekolah. Data menunjukkan masih rendahnya kemampuan siswa 

berkomunikasi secara positif, diketahui sebanyak 91% siswa MTs N Kudus belum 

memiliki keberanian dalam berkomunikasi secara verbal. Rincian data tersebut 

dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 

Kondisi komunikasi interpersonal siswa sebelum mendapat bimbingan 

kelompok tentang komunikasi interpersonal. 

 
Kondisi Komunikasi Interpersonal Persen (%) 

Merasa tidak nyaman 14% 

Merasa kurang berharga  18% 

Mengalami kesulitan untuk berfikir, memilih dan 

mengambil keputusan  

25% 

Sulit mengemukakan pendapat 19% 

Mudah dipengaruhi dan terpengaruh 21% 

Sering kehilangan motivasi 20% 

Mudah putus asa %15 

 

Komunikasi negative %91 

  

positif Komunikasi %9 

 

Total %100 
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Dari data yang peneliti dapatkan di atas, perlu treatment khusus untuk 

menumbuhkan komunikasi interpersonal pada siswa MTs . Bantuan yang bisa 

diberikan untuk meningkatkan komunikasi interpersonal pada diri siswa yaitu 

melalui pemberian bimbingan kelompok. Berdasarkan studi pendahuluan yang 

peneliti lakukan yaitu dengan wawancara kepada guru bimbingan dan konseling 

di MTs negeri Kudus diperoleh informasi bahwa bimbingan kelompok sudah 

dilaksanakan. Namun pelaksanaannya belum optimal dan karena keterbatasan 

fasilitas maka hasil yang diperoleh kurang dari target yang diharapkan. Salah 

satunya yaitu materi bimbingan kelompok yang diberikan masih berupa Lembar 

Kerja Siswa (LKS) BK.  

Adigwe, P. & Okoro, E (2016) Pendidikan adalah kegiatan yang bertujuan 

untuk mengubah atau mengembangkan tingkah laku yang diinginkan.  Bharathy, 

S. (2013) sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan terutama di negara Indonesia.  Keller, K., Eggenberger, T., 

Belkowitz, J., & Sarsekeyeva, M (2013) Pendidikan yang diselenggarakan dengan 

suatu landasan kepribadian yang kokoh maka dalam realisasinya akan mantap, 

artinya ketika siswa berada dalam lingkungan yang mendukungnya maka ia akan 

memiliki komunikasi interpersonal yang berkualitas.  

Layanan bimbingan dan konseling dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan pendidikan seperti yang termuat dalam UU No. 20 tahun 2003 

Bab II Pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban banagsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
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potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

Seperti yang diungkapkan Bryan (2012) bahwa kolaborasi demokratis 

berarti yang dimiliki oleh sekolah, siswa, keluarga, dan mitra komunitas 

pengambilan keputusan bersama, kepemilikan, dan tanggung jawab untuk visi, 

tujuan, dan hasil kemitraan. Ditambahkan pula berdasarkan penelitian Ching 

(2014) mitra mendefinisikan kekhawatiran siswa yang mendesak, mencapai tujuan 

tentang kebutuhan untuk program dan acara kemitraan, perluas kepemimpinan 

kemitraan, melibatkan komunitas lokal dan lebih luas. Srivastava, R,. & Joshi, S,. 

(2014) Di sekolah, kegiatan siswa  dirancang untuk siswa dan keterlibatan 

keluarga. Dalam kemitraan yang merangkul kolaborasi demokratis sementara, 

personil sekolah berbagi kekuasaan dengan siswa, keluarga, dan anggota 

komunitas dan melihatnya sama dan ahli dalam pendidikan anak-anak dan proses 

kemitraan sehingga komunikasi interpersonal dapat terjadi dengan baik. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 tahun 2006 tentang standar 

Kompetensi Lulusan secara jelas merumuskan kompetensi lulusan yang harus 

dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan pada jenjang 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Butir-butir 

kompetensi tersebut berkaitan dengan karakter dan kompetensi interpersonal yang 

perlu dikembangkan pada setiap lulusan. Beberapa diantaranya: (1) mengamalkan 

ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja; (2) 

menunjukkan sikap percaya diri; (3) mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku 
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dalam lingkungan yang lebih luas; (4) menghargai keberagaman agama, budaya, 

suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional. Febrianti (2014) 

dan penelitian dari Hastiani, H., & Ralasari, T. M (2016) untuk mencapai standar 

dalam kompetensi lulusan dapat dibuktikan dengan kemampuan para lulusan 

berempati, berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain. Sembiring (2016) 

merundingkan permasalahan untuk dipecahkan bersama, memimpin dan 

mengorganisasi kelompok, membina dan menjalin hubungan serta bekerja sama.  

Berbagai pengalaman hidup menunjukkan bahwa keberhasilan hidup 

manusia banyak ditentukan oleh kemampuan mengelola diri sendiri dan 

kemampuan mengelola hubungan dengan orang lain. Sitompul (2015) Salah satu 

kualitas hidup individu yang banyak menentukan keberhasilan menjalin hubungan 

dengan orang lain adalah kompetensi interpersonal, dimana individu melakukan 

interaksi sosial dan mengadakan komunikasi antarpribadi agar terjalin interaksi 

yang baik dan lebih berefek. Yohardini, G., Bariyyah, K., & Roia, H. S  (2017) 

mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal di suatu tingkat pendidikan 

adalah hal yang penting dalam mendukung tugas-tugas perkembangan siswa. Baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Dalam arti, mereka dapat saling 

berinteraksi dalam segala situasi. 

Seperti yang diungkap oleh Popescu (2013) mengungkapkan analisis studi 

kasus komunikasi interpersonal yang dilakukan dalam konteks organisasi 

menunjukkan bahwa komunikasi adalah tujuan, sarana dan alat pengembangan 

profesional. Putri,S,A,P.,Ramli, M (2016) dan Mahyuddin, M. J (2016) serta 

Loban,M.N., Wibowo, M.E & Purwanto, E. (2017) memperoleh data bahwa 
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tercapainya tugas perkembangan siswa akan berpengaruh pada konsep diri positif  

yang dalam hal ini akan dikaitkan dengan komunikasi interpersonal pada tugas 

perkembangan remaja usia MTs. Menurut Sunarto (2006: 43) secara sadar pada 

akhir masa anak-anak seorang individu berupaya untuk dapat bersikap dan 

berperilaku lebih dewasa. Pahlevi, R., Sugiharto, DYP & Jafar, M (2017) 

menganggap “tugas” yang cukup berat bagi para remaja untuk menyelesaikan  

tugas-tugas perkembangannya sesuai porsinya, sehubungan dengan semakin luas 

dan kompleknya kondisi yang harus dihadapi.  

Komunikasi adalah bagian penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Diawali 

dari ketika kita bangun pagi, belajar, berdiskusi di kelas, mengirim email atau 

mengomentari status kawan di jejaring internet adalah sebagian dari aktivitas 

komunikasi yang dilakukan siswa setiap hari. Bahwa lebih dari 80 % alokasi 

waktu kita dalam satu hari dilakukan dengan berkomunikasi. Keterbukaan diri 

juga berpengaruh. Januarty, S.,  Mamesah, M., Hanim, W  (2014) komunikasi 

interpersonal dan self esteem digunakan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar, 

maka seorang manusia mendapatkannya melalui aktivitas komunikasi dari yang 

paling sederhana hingga kompleks. Sitompul (2015) Para siswa yang berada pada 

tingkat sekolah menengah pertama atau pada tingkat madrasah tsanawiyah serta 

tingkat menengah atas mulai aktif untuk membuka jaringan komunikasi 

antarpribadi.  

Sebagian remaja pada tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) di kabupaten 

Kudus, memerlukan pengetahuan tentang kompetensi interpersonal yang dalam 

hal ini adalah pada kompetensi komunikasi interpersonalnya. Masalah yang 
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dialami siswa terkadang berasal dari dalam diri dan tidak menutup kemungkinan 

faktor dari luar dirinya yang tidak mereka sadari. Mereka tanpa sadar menciptakan 

mata rantai yang berakar dari problem komunikasi interpersonal. Gumilang, G. S. 

(2015) dan Fijriani, F., & Amaliawati, R (2017) menemukan keadaan siswa 

tersebut muncul masalah seperti: rendahnya respon atau umpan balik siswa, 

kurangnya antisipasi setelah mengevaluasi respon atau umpan balik, dan 

minimnya kontrol terhadap lingkungan sosial dalam melakukan modifikasi 

perilaku orang lain dengan cara persuasi.  

Fransiska, F., Fitriyadi, S., & Istirahayu, I  (2017) Berbagai masalah dan 

gejolak komunikasi interpersonal yang terjadi pada peserta didik, salah satu 

penyebabnya adalah kurang memiliki kompetensi interpersonalnya. Maksudnya 

adalah suatu kemampuan membangun hubungan antarpribadi yang efektif dengan 

orang lain. Barbara & Hariastuti (2011) kemampuan siswa membangun relasi 

bersama guru dan teman ditentukan oleh kompetensi interpersonalnya. Oleh 

karena itu, masalah komunikasi interpersonal perlu mendapat perhatian.  

Pada masa remaja individu mengalami berbagai perubahan baik fisik, psikis, 

maupun sosial. Terkadang remaja juga kurang mampu menyelesaikan konfliknya 

dengan baik, remaja lebih memilih menyelesaikannya dengan kekerasan, atau 

berusaha untuk menghindari dan menyalahkan orang lain, bahkan membiarkan 

masalah tersebut semakin memburuk. Elfarini,S., Rifani., Christiana., Elisabeth. 

(2013) Dengan adanya kegiatan bersosialisasi, remaja dapat belajar bagaimana 

menjalin hubungan dan berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Sriyanto., 

Abdulkarim, A., Zainul, A., & Maryani, E. (2014) kemampuan dalam mengerti 
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keadaan lingkungan sekitar akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang positif. 

Dengan demikian komunikasi interpersonal siswa diharapkan akan berpengaruh 

positif. 

Budyatna (2011:2) mengungkapkan bahwa “komunikasi juga didasarkan 

dari pengalaman-pengalaman individu secara kultural. Dimana pengalaman-

pengalaman itu berbeda dengan pihak lain”. Ateş (2016) menegaskan dalam 

penelitiannya bahwa setiap daerah memiliki bahasa ibu atau bahasa yang berbeda 

dalam makna meskipun pengucapannya sama persis. Dari pendapat tersebut maka 

dapat kita simpulkan bahwa hal ini juga akan mempengaruhi tingkat percaya diri 

siswa dalam berkomunikasi di saat mereka berada pada budaya yang berbeda. 

Guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah memiliki peran 

penting bagi perkembangan dan pengembangan potensi yang dimiliki siswa. 

Namun, guru tersebut ada pula yang enggan mencoba hal-hal baru yang dapat 

meningkatkan komunikasi interpersonal siswa melalui bimbingan dan konseling 

yang biasanya mereka laksanakan dalam kesehariannya. Padahal itu berdampak 

besar bagi peningkatan komunikasi siswanya. Cerkez, Y., Altinay, Z., Altinay, F., 

& Bashirova, E (2012) di saat mengadakan penelitian mengungkapkan bahwa 

tidak hanya terbatas pada penanganan masalah tetapi juga memahami siswa dari 

berbagai dinamika, baik itu minat, bakat, kepribadian, sosial, karier, dan lain 

sebagainya yang kesemuanya itu terangkum dalam bimbingan dan konseling. 

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 

27 Tahun 2008 Mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Konselor, bahwa: 
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 “Tugas guru BK / konselor adalah untuk mendukung perkembangan pribadi 

dari para pelajar sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat dan kepribadian 

mereka khususnya membantu peserta didik memahami dan mengevaluasi 

dunia kerja dan membuat pilihan-pilihan terkait pekerjaan. Layanan dapat 

meliputi pengumpulan informasi; orientasi; berbagi informasi; rujukan; 

penempatan dalam sebuah program pendidikan khusus; kunjungan rumah; 

dukungan bidang studi khusus; konseling berbasis kelompok dan personal; 

serta meditasi” 

 

Didukung pula oleh Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa bimbingan dan konseling (BK) 

sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Para guru BK atau konselor 

sekolah menawarkan layanan BK untuk membantu peserta didik dalam 

mengoptimalkan perkembangan individual mereka termasuk dukungan untuk 

membuat pilihan yang terkait dengan komunikasi interpersonalnya. Akan tetapi, 

saat ini sebagian besar sekolah memfokuskan semua usaha mereka pada mata 

pelajaran untuk ujian nasional, dan diyakini potensi konselor-konselor sekolah ini 

menghubungkan siswa kepada dunia sosialnya masih belum dimanfaatkan 

sepenuhnya. Apalagi bila dikaitkan dengan bimbingan konseling Islami.  

Reyhani, T., Raza, M., Nekah, S. M. A., & Yavari, M. (2015) menemukan 

kompetensi komunikasi interpersonal itu sendiri erat kaitannya dengan kecerdasan 

interpersonal. Kemampuan personal merupakan suatu keterampilan sosial yang 

berkaitan dengan ranah afektif dan komunikasi interpersonal, seperti masalah 

etika, motivasi, moral, dan hati nurani. Singh, A. K., & Lalropuii, L (2014) juga 

menemukan factor dari kemampuan personal akan menumbuh suburkan nilai-nilai 

kebaikan universal pada diri anak. Dengan demikian penelitian tersebut 

menemukan bahwa siswa diharapkan berkembang menjadi pribadi yang berwatak 

dan berbudi pekerti luhur, santun, saling menghormati, dan menghargai sesama. 
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Sitompul (2015) Kecerdasan interpersonal yang berkembang baik dapat 

mengembangkan pula kecerdasan spiritual siswa. Siswa akan mengerti bahwa 

dirinya sebagai manusia, hakikatnya adalah pencitraan dari kekuasaan Allah SWT 

sebagai pencipta alam ini.  

Seperti yang sudah penulis utarakan pada awal latar belakang, selain 

wawancara dan observasi, masalah juga penulis temukan melalui Daftar Masalah 

Siswa (DCM) pada siswa MTs Negeri di kabupaten Kudus yang berkaitan dengan 

komunikasi interpersonal antara lain: sebanyak 25% siswa yang kurang 

dibiasakan berkomunikasi, kurang mampu mengungkapkan keinginannya 

sehingga dia cenderung menjadi pribadi yang tertutup dan mudah marah. 

Konselor sekolah juga mengungkapkan bahwa hampir 67% siswa yang mengikuti 

bimbingan kelompok yang telah diselenggarakan memiliki kendala pada 

kompetensi komunikasi interpersonalnya. Di sinilah konselor sekolah diharapkan 

bisa membantu siswa belajar menyampaikan kebutuhan, keinginan, hambatan, 

harapan, pendapat, dan lainnya, baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk 

komunikasi verbal, siswa mengalami hambatan berupa siswa kurang mampu 

mengungkapkan pendapatnya mengenai berbagai hal. Sedangkan masalah 

kemampuan komunikasi nonverbal ditunjukkan dengan aktivitas bahasa tubuh dan 

ekspresi wajah yang kurang. 

Hasil survei yang dilakukan peneliti pada salah satu MTs di Kudus pada 22 

Maret 2018 tentang komunikasi interpersonal, mengungkapkan bahwa 62 dari 223 

siswa kelas VIII: 24,19% memaki-maki temannya jika diganggu; 33,87% 

memanggil dengan julukan; dan 3,83% mengolok-ngolok temannya. Hasil 
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tersebut menunjukan bahwa terdapat beberapa perilaku bullying yang merujuk 

pada komunikasi interpersonal pada remaja MTs. Dari 62 siswa tersebut, 

diketahui bahwa hubungan dengan teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku 

dalam berkomunikasi interpersonal yang  ditunjukan sebanyak 24,1% siswa tidak 

menghargai pendapat teman sebayanya ketika berdebat; 79,03% siswa memilih 

diam dari orang lain ketika ada masalah; dan 20,97% berpendapat bahwa 

mendiskusikan masalah dengan orang lain justru menambah masalah. 

Survey juga dilakukan oleh PKM Kudus pada tahun 2013 menunjukkan 

bahwa dari 201 remaja usia 13-15 tahun di Kabupaten Kudus, 59 remaja (20,3%) 

diantaranya pernah berbicara kotor di lingkungan masyarakat, 58 remaja (28,5%) 

diantaranya berdiam diri saat berada di lingkungan yang baru, 102 remaja (47 %) 

mudah beradaptasi namun sulit menerima kekalahan, dan sisanya remaja tersebut 

berbicara dengan nada yang tidak tegas. Data-data hasil penelitian tersebut, 

menunjukkan pentingnya bimbingan pada remaja agar dapat mencegah 

kemerosotan berkomunikasi interpersonal. 

Johnson (2007:229) mengemukakan bahwa “Lingkungan belajar sebuah 

sekolah juga terbentuk dari sebuah jarring-jaring hubungan yang saling terkait 

yang mencerminkan keadaan yang sama di alam semesta”. Yang berarti bahwa 

para siswa dalam kelompok mengusahakan berbagai ragam hubungan dalam 

jumlah yang banyak. Sebagai contoh mereka membangun kerja sama dengan 

siswa lain dan berkomunikasi secara efektif dan positif bagi perkembangan 

dirinya. Febriyanti (2014) betapa pentingnya mengenal setiap siswa dan 

berhubungan dengan siswa melalui cara yang tepat dan merupakan dasar prestasi 
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akademik pada semua tingkatan. Dari paparan tersebut maka diperlukan teknik 

yang tepat yaitu teknik simulasi.  

Peran konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling sangat 

diperlukan dalam upaya memberi bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam 

kepada siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Gibson & Mitchel (2011: 92) dan 

Pontoh (2013) menjelaskan ciri sekolah menengah pertama itu berkaitan dengan: 

a. Orientasi terhadap kebutuhan transisi usia perkembangan anak. 

b. Kebutuhan pendidikan, perkembangan dan sosial populasi anak itu sendiri. 

Dengan demikian, konselor sekolah hendaknya memahami proses dan 

karakteristik perkembangan manusia termasuk kesiapannya untuk belajar dan 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tahapan 

perkembangannya. Hal lain yang perlu dipahami yaitu tentang kebutuhan dasar 

manusia khususnya dan hubungannya dengan perkembangan karier dan 

pengambilan keputusan. 

Penelitian ini menggunakan bimbingan kelompok dengan teknik  simulasi. 

Teknik simulasi ini dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti layanan yang 

diberikan. Selain itu, pebimbingan kelompok akan lebih efektif dalam 

meningkatkan komunikasi interpersonal siswa. Nilai-nilai islami akan nampak 

pada setiap tahapan bimbingan kelompok yang dilaksanakan dan kemampuan 

komunikasi interpersonal juga akan diketahui perkembangannya sejak awal 

pelaksanaan hingga tujuan bimbingan kelompok dapat tercapai. 

Pelaksanaan layanan bimbingan konseling dalam kenyataannya masih 

belum berlandaskan nilai islami di sekitarnya, khususnya bimbingan kelompok. 
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Nilai-nilai islami pasti memiliki nilai positif yang mampu memberikan dampak 

positif bagi pengikutnya. Dalam penelitian ini nilai islami yang sangat kental 

dengan falsafah man jadda wa jadda menandakan bahwa seorang muslim lebih 

mementingkan kepentingan untuk hidup penuh semangat dalam menjalani setiap 

usaha dalam hidupnya sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Keunggulan nilai islami tersebut digunakan untuk menumbuhkan kompetensi 

komunikasi interpersonal siswa. 

Seperti yang diungkapkan oleh Haque (2014) dan Hamjah & Akhir (2014) 

bahwa “identify three concepts, aqidah (beliefs), ibadah (worship), and akhlaq 

(character), which they assert are the three main components of Islamic 

teachings”. Mengungkapkan bahwa mereka mengidentifikasi tiga konsep dalam 

bimbingan konseling islami yaitu: aqidah (keyakinan), ibadah (ibadah), dan 

akhlaq (karakter). Jannati, Z., Sutoyo, A., & Sugiharto, D.Y.P (2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam dalam suatu kelompok dinyatakan 

ada tiga komponen utama nilai-nilai islam. Setelah mewawancarai sembilan 

konselor yang menggunakan pendekatan Islam dalam praktik mereka, para 

penulis jurnal tersebut menyimpulkan bahwa ketiga konsep ini berguna dalam 

bimbingan konseling islami untuk mengatur pendekatan terapeutik bagi klien dan 

terapis. Meskipun ini bisa menjadi cara yang berguna untuk memahami kerangka 

kerja dari pendekatan Islam. Penelitian mengidentifikasi tema-tema ini melalui 

data kualitatif yang direkam dari wawancara kelompok kecil yang berpraktik di 

pusat konseling Islam di Malaysia, dan tidak menguraikan pendekatan tertentu. 
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Melalui bimbingan kelompok, diharapkan siswa mampu untuk 

mengembangkan kemampuan bersosialisasi, menghargai, berempati, 

menghormati setiap perbedaan yang dimiliki dengan siswa lain yang memiliki 

budaya berbeda.  

Menurut Nurihsan (2007: 17) menjelaskan bahwa isi kegiatan bimbingan 

kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah 

pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam 

bentuk pelajaran. Lestari (2012) mempunyai penemuan terkini terhadap keadaan 

dalam sekolah menengah sehingga bimbingan kelompok dikemas berbeda dengan 

format pelajaran, kondisi dan situasi kelompok diatur untuk mewujudkan 

dinamika kelompok yang baik yang berdampak pada pencapaian tujuan dalam 

bimbingan kelompok. Oleh karena itu dalam bimbingan kelompok terdapat 

beberapa teknik yang digunakan, salah satunya adalah teknik simulasi. 

Water (2007) menyatakan bahwa “simulations are basically models of social 

and physical situations.” . Dijelaskan bahwa Simulasi pada dasarnya adalah model 

situasi sosial dan fisik. Nilai pendidikan dan masalah yang terlibat dianalisis 

dengan menggunakan teknik simulasi, dan beberapa kemungkinan penerapan 

teknik-teknik ini dalam bimbingan konseling yang diuraikan. Singh, A. K., & 

Lalropuii, L. (2014) menilai bahwa simulasi ini termasuk aplikasi dalam pelatihan 

konselor, dalam situasi konseling satu per satu dan dan dalam kelompok, 

mempersiapkan siswa untuk pengalaman seperti wawancara kerja. Termasuk juga 

dengan bimbingan kelompok. 
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Muryanto, H., Kadafi, A., Trisnani, R,P.,Fitriani, V,Y (2013) melalui teknik 

simulasi, diharapkan mampu menciptakan suatu dinamika kelompok yang efektif. 

Dinamika di dalam kelompok dapat menumbuhkan interaksi sosial antar siswa di 

luar situasi kelompok sehingga kompetensi komunikasi interpersonalnya menjadi  

terasah. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman akan nilai-nilai 

islami di dalam sekolah dan masyarakat. Sehingga bimbingan kelompok dirasa 

tepat untuk meningkatkan komunikasi interpersonal pada siswa. 

Dachmiati, S., Fitriyanti, E., & Marisa, C (2016) teknik simulasi merupakan 

metode yang sesuai untuk belajar keterampilan sosial, karena dengan simulasi 

diciptakan suatu suasana yang santai dan menyenangkan. Respati, Ardiatma Rio. 

(2015) Teknik simulasi digunakan karena dalam simulasi, siswa dikondisikan 

dalam suasana yang menyenangkan, rileks, dan santai dalam menjalin hubungan 

dengan siswa lainnya. Dono (2016)  Kondisi menyenangkan diharapkan 

mendorong siswa untuk mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami 

karakteristik antar anggota kelompok. Dari beberapa pendapat tersebut, simulasi 

yang dilakukan oleh konselor sekolah diharapkan membuat siswa tidak merasa 

bosan sehingga siswa antusias dan aktif mengikuti bimbingan kelompok.  

Menurut Geldard & Geldard (dalam Suwarjo, 2013: 13) menyatakan bahwa 

keadaan menyenangkan akan membantu anak untuk membangun secara psikis, 

kognitif, komunikasi interpersonal dan proses sosial dalam dirinya. Januarty, S., 

& Mamesah, M., & Hanim. W (2014) Siswa yang mengikuti kegiatan simulasi 

akan mencoba untuk berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka untuk mencapai 

tujuan dalam simulasi tersebut. Pratiwi, S. W., & Sukma, D (2013) Kondisi yang 
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tercipata dalam teknik simulasi akan mendorong siswa untuk saling 

berkomunikasi dengan anggota kelompok dan mendorong terwujudnya dinamika 

kelompok yang mendukung tercapainya tujuan bimbingan kelompok.  

Fisher & King (2013) Simulasi menawarkan peluang bagi siswa untuk 

meningkatkan kepercayaan diri, keputusan kritis membuat keterampilan, 

pengetahuan, dan kompetensi dalam praktik klinis. Peranginangin, B. B., & 

Perbawaningsih, Y (2016) keterampilan yang dipelajari dalam simulasi bisa siap 

ditransfer ke praktik klinis dan siswa dapat berlatih keterampilan bimbingan 

kelompok dan pertumbuhan profesional tanpa risiko. Wijaya (2013) 

mengungkapkan peserta bimbingan kelompok dapat mempraktekkan keterampilan 

pada simulasi yang sama untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

pengaturan ketika siswa masing-masing diberi simulasi dengan teman sebayanya  

yang berbeda.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis ajukan sebagai 

dasar untuk memberikan bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam dengan 

teknik simulasi untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa. Hal ini 

mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul “Model Bimbingan 

Kelompok Berbasis Nilai-Nilai Islam untuk Meningkatkan Kompetensi 

Komunikasi Interpersonal dengan Teknik Simulasi Siswa  MTs” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang berkaitan dengan 

bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam dengan teknik simulasi dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 
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(1) Kurang optimalnya pelaksanaan bimbingan kelompok untuk memenuhi 

kebutuhan siswa terutama dalam permasalahan komunikasi interpersonal, hal 

ini disebabkan karena adanya keterbatasan waktu dalam menyampaikan 

pentingnya komunikasi interpersonal.  

(2) Siswa sangat membutuhkan pelayanan untuk meningkatkan komunikasi 

interpersonalnya. 

(3) Siswa mengalami kesulitan menangani kurangnya kemampuan komunikasi 

interpersonalnya. 

(4) Kebutuhan layanan bimbingan kelompok berbasis islami pada tingkat 

madrasah tsanawiyah sangat diperlukan. Hal ini terlihat dari data Daftar Cek 

Masalah (DCM) yang telah dilakukan oleh Guru BK. Oleh karena itu, 

komunikasi interpersonal siswa perlu ditingkatkan. 

1.3 Cakupan Masalah 

Masalah yang diteliti pada penelitian ini tidak meliputi semua bidang bimbingan 

konseling, adapun masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu pengembangan model 

bimbingan kelompok berbasis nilai islam teknik simulasi. 

Model bimbingan kelompok dengan teknik simulasi yang berisi informasi 

untuk menunjang pemahaman siswa tentang nilai nilai islam mengenai 

komunikasi interpersonal, mendapatkan informasi tentang meningkatkan 

komunikasi interpersonal , memahami aspirasi lingkungan serta cara untuk 

mengambil keputusan. Model ini dikemas dalam buku panduan bimbingan 

kelompok yang memuat informasi, materi komunikasi interpersonal serta simulasi 

untuk mengasah keterampilan komunikasi interpersonal. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian sebagaimana pada latar belakang dan identifikasi 

masalah di atas, maka rumusan masalah  dalam penelitian ini yaitu : 

1) Bagaimanakah pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di kelas VII 

MTs Negeri di Kudus saat ini? 

2) Bagaimanakah model bimbingan kelompok berbasis nilai islami teknik 

simulasi untuk meningkatkan komunikasi interpersonal yang memiliki 

akseptabilitas siswa MTs Negeri 1 Kudus? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Menganalisis pelaksanaan bimbingan kelompok di kelas VII MTs Negeri 1 

Kudus saat ini. 

2) Menghasilkan model bimbingan kelompok berbasis nilai islam dengan 

teknik simulasi untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa yang 

memiliki akseptabilitas siswa MTS Negeri 1 Kudus. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dicapai dalam  penelitian ini adalah : 

I.6.1 Manfaat Teoritis 

1) Memberikan wawasan keilmuan di bidang bimbingan dan konseling. 

Wawasan ini berkaitan dengan penerapan bimbingan kelompok berbasis 

nilai islam dengan teknik simulasi untuk meningkatkan komunikasi 

interpersonal siswa.  

2) Menjadi bahan pustaka untuk penelitian-penelitian yang sejenis. 

I.6.2  Manfaat Praktis 



19 

 

a) Konselor memperoleh model bimbingan kelompok berbasis nilai islam  

dengan teknik simulasi untuk meningkatkan komunikasi interpersonal 

siswa.  

b) Diperoleh produk baru berupa bimbingan kelompok berbasis nilai islam 

dengan teknik simulasi. 

1.7 Spesifikasi Model Bimbingan Kelompok Berbasis Nilai Islam dengan 

Teknik Simulasi untuk Meningkatkan Komunikasi Interpersonal 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian adalah model bimbingan 

kelompok berbasis nilai islam yang pondasi utamanya ialah Alquran dan Hadits. 

Basis islam ini digunakan karena merupakan metode utama dalam pelaksanaan 

bimbingan kelompok yang didukung dengan teknik simulasi. Teknik simulasi 

tersebut nantinya tidak terlepas dari nuansa islam yang dimana Al-Quran dan 

Hadits sebagai landasan utamanya. Adapun indikator peningkatan karakter 

komunikasi interpersonal siswa ini berupa dapat membuka diri, memiliki empati, 

mampu bekerja sama, memiliki motivasi yang teguh. 

Teknik bernuansa islam yang digunakan dalam produk ini sangat bervariasi 

seperti menampilkan tafsir Al-Qur’an dan hadits sebagai faktor untuk 

meningkatkan motivasi peserta layanan dalam mengikuti kegiatan layanan 

bimbingan kelompok berbasis islam, hal ini dilakukan agar anggota kelompok 

tidak merasa jenuh dan agar anggota kelompok memperoleh pemahaman 

mendalam dari setiap sesi layanan yang diberikan berkenaan dengan perilaku 

yang baik dalam berkomunikasi terhadap anggota kelompok lainnya. Selain itu 

juga dalam spesifikasi produk ini setiap treatment (perlakuan) diberikan evaluasi 

untuk melihat sejauh mana proses bimbingan kelompok berbasis islam dapat 

meningkatkan perilaku berkomunikasi. Evaluasi dilakukan oleh pemimpin 
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kelompok bersama anggota kelompok yang kemudian dianalisa untuk memenuhi 

tujuan yang direncanakan dan disepakati.  

Syarat pemimpin dan anggota dalam model bimbingan kelompok berbasis 

islam teknik simulasi untuk meningkatkan komunikasi interpersonal ini tentu dari 

segi pemimpin kelompok: (1) beragama islam, (2) memahami konsep bimbingan 

kelompok, (3) mampu menginternaslissikan nilai keislaman dalam bimbingan 

kelompok, (4) mengetahui konsep komunikasi interpersonal, (5) berpedoman pada 

Al-Qur’an dan Hadits. Dari segi anggota kelompok: (1) beragama islam, (2) 

mempunyai keinginan ikut serta dalam kegiatan, (3) mempunyai komunikasi 

interpersonal kategori rendah maupun sangat rendah, (4) mempunyai keinginan 

untuk berubah menjadi lebih baik. 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan  

1.8.1 Asumsi  

Asumsi yang dijadikan dasar pelaksanaan penelitian ini, meliputi: 

1.8.1.1 Bahwa bimbingan kelompok merupakan suatu proses yang bermakna 

untuk meningkatkan komunikasi interpersonal. Kata bermakna didini 

mengartikan ketika proses pelaksanaan bimbingan kelompok berbasis 

islam, pemimpin kelompok dengan segala dimensi kemanusiannya 

(fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT) membantu 

individu dalam menyelesaikan masalahnya (peserta layanan) dengan 

beracuan pada syariat islam (Al-Qur’an dan Hadits) tentang komunikasi 

interpersonal sehingga peserta layanan dalam merekonstruksi cara 

berkomunikasi interpersonalnya berlandaskan atas ketentuan yang ada 

pada Al-Qur’an dan Hadits. Millah & Suardi (2018) Seperti hadits HR. 

Dawud & Ibnu Majah: “Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku 

agar kalian bersikap rendah hati sehingga tidak ada seorangpun yang 

membanggakan diri terhadap orang lain.”  
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1.8.1.2 Bimbingan kelompok merupakan sebuah proses yang mulia, untuk 

meningkatkan kemempuan berkomunikasi interpersonal. Mulia disini 

berarti sebagai suatu hidayah/ petunjuk (pencerahan). Untuk mendapatkan 

suatu hal yang mulia ini maka peserta kelompok dengan segala potensinya 

berusaha berubah menjadi pribadi yang lebih baik berkaitan dengan 

komunikasi interpersonalnya. Seperti hadits dari Bukhari & Muslim: 

“apabila salah satu di antara kalian meminta nasihat saudaranya, 

hendaklah dia menasihatinya.” 

1.8.1.3 Komunikasi interpersonal siswa dapat ditingkatkan melalui bimbingan 

kelompok berbasis islam karena kemampuan berkomunikasi interpersonal 

merupakan wujud dari kebiasaan sikap seseorang. Sikap merupakan 

perilaku yang dapat beruabh dari proses belajar lewat interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Layanan bimbingan kelompok berbasi nlai islam 

ini sebagai sarana belajar siswa karena disana siswa diajak untuk terbuka, 

mengungkapkan pendapat, dan lain-lainagar interaksi antara anggota 

kelompok dan pemimpin kelompok berjalan dengan baik sehingga 

mencapai hal yang direncanakan dan disepakati bersama. 

1.8.1.4 Basis islam yang digunakan dalam tahap bimbingan kelompok digunakan 

sebagai salah satu landasan utama untuk mereduksi perilaku 

berkomunikasi terhadap orang lain dan dirinya sendiri menjadi lebih baik 

lagi. Peneliti memandang pendekatan islam yang digunakan sesuai dengan 

latar belakang sekolah berbasis islam, selian itu juga islam sebagai salah 

satu agama yang sangat indah yang mengajarkan kepada umatnya untuk 

berakhlaq mulia. 

 

1.8.2 Keterbatasan Pengembangan 
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Pengembangan model bimbingan kelompok berbasis nilai islam dengan 

teknik simulasi untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa ini masih 

memiliki keterbatasan, karena pengembangan model ini masih bersifat sederhana 

terlihat dari: 

1.8.2.1 Model yang dikembangkan ini hanya khusus untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi interpersonal siswa dalam pandagan islam 

dengan beracuan pada Al-Quran dan Hadits, tidak digunakan untuk 

meningkatkan aspek-aspek lainnya. 

1.8.2.2 Model bimbingan kelompok berbasis nilai islam dengan teknik simulasi 

untuk meningkatkan komunikasi interpersonal ini hanaya terbatas bagi 

guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan bimbingan 

kelompok kepada siswa di MTs 1 Kudus. Namuntidak menutup 

kemungkinanan dapat diguankan di sekolah lainyang berbasis islam 

apabila membutuhkan, akan tetapi harus dilakukan penelitian awal 

terlebih dahulu dan uji coba lebih lanjut agar ada kesesuaian antara 

keadaan dengan kebutuhab di sekolah tersebut. 

1.8.2.3 Model bimbingan kelompok berbasis nilai- nilai islam ini untuk 

meningkatkan komunikasi interpersonal ini dikembangkan hanya sampai 

pada tahap pengembangan model saja.  

 

 

 



23 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS DAN  

KERANGKA BERFIKIR 

 
 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian ini diawali atau didasari oleh penelitian sebelumnya yang relevan 

dan dapat dijadikan rujukan, acuan dan kajian dalam mengembangkan penelitian 

yang baru dengan tema, pokok bahasan, variabel, subyek dan/atau objek 

penelitian. Dalam kajian pustaka ini diambil beberapa hasil penelitian yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Hasil penelitian Mubarok (2011) dari penelitiannya menemukan: 

Pengembangan Program Layanan Karir Berbasis Nilai-nilai islam untuk 

Meningkatkan Aspirasi Karir Siswa Di SMA Negeri 1 Brebes. Berdasarkan 

penelitian dan pengujian, menunjukkan bahwa pengembangan program 

bimbingan karir berbasis islam dinilai efektif untuk meningkatkan aspirasi karir 

siswa kelas X SMA negeri 1 Brebes. Hal ini berdasarkan hasil penilaian daftar cek 

tingkah laku dengan skor 606 poin atau 98,86% dengan kesimpulan bahwa proses 

layanan bimbingan karir siswa memiliki perhatian yang penuh dan dapat 

memahami isi layanan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2012) bahwa model 

bimbingan kelompok dengan teknik simulasi efektif meningkatkan komunikasi 

interpersonal siswa karena ditemukan bahwa uji t = -14.930 > t tabel 5% = 2,262, 

maka dapat dikatakan bahwa t hitung > t tabel. Dari penelitian tersebut peneliti 
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memperoleh kesimpulan bahwa teknik simulasi pada bimbingan kelompok 

membantu para anggota kelompok dalam memahami permasalahan yang 

dialaminya sehingga lebih jelas dan faham saat mengikuti bimbingan kelompok 

itu. 

Maulana (2014) memperoleh hasil bahwa penelitian yang telah dilaksanakan 

menggambarkan bahwa implementasi model bimbingan kelompok berbasis 

budaya Jawa di SMP Kuncup Melati Semarang berkontribusi memberikan 

perubahan yang positif bagi kemampuan komunikasi interpersonal siswa. Hal ini 

terlihat dari perubahan tingkah laku dan kebiasaan positif yang dilakukan 

terutama berkaitan dengan tutur bahasa yang digunakan setelah mengikuti kegitan 

bimbingan kelompok. 

Mohammad (2013) kaunseling Islam: pendekatana Imam Ghazali, 

penelitianinin mencba mengembangkan konseling islam dengan menggunakan 

pendekatan Imam Al-Ghazali berlandaskan kepada ajaran yang terkandung dalam 

Al-Qura,an dan As-Sunnah, dalaam memahmai serta menanagai masalah klien. 

Pendekatan Iamam Al-Ghazali beracuan pada firman Allah SWT sebagaimana 

dinyatakan dlam surat Al-Nahl (25)” 

“Serulah ke jalan uhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan pengajaran yang 

baik. Berbahasalah dengan mereka sesungguhnya dia juga lebih mengetahui akan 

orang yanag sesat dari jalan-Nya dan orang yang mendapat hidayah” 

 

Konseling dalam islam merujuk kepada satu proses memberi perkhidmatan 

pertolongan berasaskan pengabdian diri (ubudiyah) kepad Allah SWT 

berpandukan kepada ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As-sunnah. 

Penelitian ini membahas tentang proses konseling yang dipelopori oleh Imam Al-
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Ghazalidengan didasari ayat-ayat Al- Quran serta hadits Nabi SAW terpilih. Imam 

Al-Ghazali uga menekankan konsep pendidikan akhlaq dalam proses konseling. 

Penelitian yang dilakukan Mohammad ini dapat menunjang peneliti 

mengembangkan model bimbingan kelompok berbasis nilai Islam dengan 

menganalisis pendekatan Imam Al-Ghazali dalam membentuk akhlaq muslim. 

Ghani (2013) Keberkesanan konseling kelompok dalam mengurus persepsi 

emaja pemarah terhadap ibu bapak dan rakan. Penelitian berdasar pada keadaan 

remaja di Malaysia sering mengalami emosi yang menyebabakan mereka mudah 

merasa marah. Kemarahan mereka ini apabila tidak diperhatikan dengana baik 

dapat menyebabkan kejdian-kejadian yang tidak diinginkan. Peneloitain ini 

menggunakan teori terapi rasional emotif sebagai upaya untuk membentuk 

persepsi remaja yang memimliki pemikiran yang tidak rasional akan perlakukan 

kepada orangtua dan kepada orang lain agar lebih rasional. Hasil dari penelitian 

ini terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok 

yang tidak diberikan perlakuan, sehinga dapat dijelaskan bahwa keberkesanan 

konseling kelompok dengan terapi rasional emotif dalam mengurus persepsi 

remaja pemarah terhadap orang lain ke arah yang lebih rasional. 

Hamjah & Akhir (2013) Islamic Approach in Counseling. Pendekatan 

agama adalah salah satu hal yang ditekankan dalam konseling. Banyak peneliti 

menemukan bahwa ada kebutuhana untuk menerapkan unsur agama dalam 

konseling karena agama adalah penting dalam kehidupan klien. Tujuan dari 

penelitia ini adalah untuk mengidentifikasi aspek pendekatan islam diterapkan di 

klien konseling oleh konselor di pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri 



26 

 

Sembialn (PKMAINS). Selain itu, penelitian ini juga amenganalisis pendekatan 

Islam diterapkan dalam konseling di pKMAINS. Metode utama yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara. Instrumen penelitian yang digunakaan 

adalah wawncara. Para responden dalam penelitian ini meliputi 9 konselor yang 

melayani di salah satu pusat konseling di Malaysia. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner sebagai instrument tambahan, dibagikan kepada 36 klien yang 

memerima layanan konseling di pusat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

pendekatan islam diterapkan dalam konseling PKMAINS dapat dikategorikan ke 

dalam tiga aspek utama: Aqidah (keyakinan), ibadah 9ibadah/pengabdian utama 

dan kasih kepd Allah) dan akhlaq (perilaku moral). Temuan juga menunjukkan 

bahwa konseling dalam aspek ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana 

tercantum dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahawa  pendekatan Islam diterapkan dalam konseling memberikan implikasi 

positif untuk kedua konselor dan klien. Oleh karena  itu, disimpulkan bahwa 

pendekatana Islam dalam konseling memiliki potensi untuk membantu klien 

mengatasi masalah. Dan hal ini kebutuhan untuk terus meningkatkan efektivitas 

konseling, penelitian berikutnya harus dilakukan secara ilmiah membuktikan 

bahwa ada korelasi antara pendekatan agama dan efektivitas konseling. Penelitian 

ini memberikan implikasi yang baik untuk bidang konseling. Ini menunjukkan 

bahwa nilai nilai islam diterapkan dalam konseling, terutama aspek aqidah, ibadah 

dan akhlaq. Aspek iman diterapkan dalam konseling memiliki dampak positif 

pada klien berupa pikiran yang tenang, mendidik mereka menjadi pribadi yang 

tangguh. Aspek ibadah, klien menjadi termotivasi untuk mereformasi karakter 
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mereka menjadi lebih baik. Selain itu, ada implikasi pada konselor yang semakin 

terdorong untuk menerapkan pendekatan Islam dalam konseling karena positif 

terlihat efeknya pada klien.  

 

Hamjah (2013) menemukan hasil penelitian tentang Islamic Approach in 

Counseling (pendekatan islami dalam konseling). Berdasarkan penelitian tersebut 

menyatakan bahwa identifikasi penelitian pendekatan konseling ini dilakukan 

pada Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PKMAINS). 

Pendekatan konseling dengan berpedoman Al-Qur’an dan Hadits mampu 

menangani permasalahan pada majelis tersebut.  

Gudnanto (2013) menunjukkan bahwa Pengembangan Model Bimbingan 

Konseling Kelompok Berbasis Islam untuk Peningkatan Konsep Diri. Penelitian 

ini merupakan penelitian pengembangan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menemukan model bimbingan kelompok berbasis islami untuk meningkatkan 

konsep diri siswa SMA Muhammadiyah Kudus. Pada tataran teknis dilakukan 

analisis data kuantitatif dengan metode pre-experimental design berupa one –

group pretest-posttest design, dan analisis data kualitatif dengan metode analisis 

deskriptif. Untuk menghasilkan bimbingan kelompok berbasis Islami dalam 

meningkatkan konsep diri siswa tersebut peneliti menggunakan rancangan 

penelitian menggunakan rancangan penelitian pengembangan dengan tahapan-

tahapan (1) Persiapan pengembangan model, (2) merancang model hipotetik, (3) 

uji kelayakan model, ( Revisi Model Hipotetik, (5) Uji coba terbatas, (6) Revisi 

Hasil uji coba terbatas model bimbingan kelompok berbasis islami dalam 

meningkatkan konsep diri. Gudnanto juga mengemukakan bahwa rujukan dari 
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model bimbingan dan konseling berbasis Islami adalah Al-Quran dan Hadits. 

Hasil secara umum dalam penelitian ini menunjukan bahwa model bimbingan 

kelompok berbasis islami dapat meningkatkan konsep diri siswa karena 

ditemukan bahwa Uji t hitung = 17.562 > t tabel = 1.703) dengan taraf sigifikansi 

0,05) maka dapat dikatakan bahwa t hitung > t tabel. 

Fijriani, F., & Amaliawati, R (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa kemampuan berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain merupakan 

wujud implementasi keterampilan interpersonal dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian, bila diberikan bimbingan kelompok menggunakan teknik 

simulasi maka dirasa akan lebih efektif. Yang dimaksud dengan mempengaruhi 

orang lain bukan berarti mempengaruhi hal-hal negative tetapi mempengaruhi 

dalam konteks ajakan-ajakan positif dalam mengungkapkan dan 

mengaktualisasikan diri saat berinteraksi dengan orang lain. 

Sedangkan temuan penelitian oleh Nursyamsi (2012) menunjukkan hanya 

sebagian kecil (11,24 %) peserta didik yang memiliki kompetensi interpersonal 

level tinggi, sebagian besar (64,04 % berada pada level sedang, dan sebagian 

(27,72 %) level rendah. Data di atas menunjukkan bahwa perlu dikembangkan 

interpersonal competencies peserta didik, agar mereka mampu membangun 

hubungan bersama orang lain, dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 

dalam belajar, dan dalam kehidupannya. Peneliti menemukan bahwa pengaruh 

lingkungan pergaulan sangat terlihat dalam pembentukan pola komunikasi 

interpersonal seseorang. Yaitu pola komunikasi interpersonal dengan konsep diri 

yang negatif maupun konsep diri yang positif. 
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2.2 . Kerangka Teoritis  

2.2.1 Komunikasi Interpersonal 

2.2.1.1 Hakekat Komunikasi Interpersonal   

Komunikasi dalam kehidupan makhluk hidup sangatlah penting dalam 

rangka mewujudkan aktualisasi dirinya dan untuk bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar. (Munawaroh, S. & Lubis. R. 2015) Komunikasi berkaitan erat 

dengan keadaan psikologis individu yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan 

keadaan siswa. Bimbingan konseling secara spesifik terkait dengan komunikasi 

antara individu, yaitu bagaimana pesan atau informasi dari seorang individu 

menjadi stimulus, disampaikan yang kemudian menimbulkan respon pada 

individu lainnya. Komunikasi ditujukan untuk memberikan informasi, menghibur, 

atau mempengaruhi.  

Siburian (2013) berpendapat bahwa komunikasi interpersonal didefinisikan 

sebagai proses komunikasi langsung orang dengan orang lain. Selain itu, 

komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai proses seseorang komunikasi 

dengan orang lain secara langsung. Menurut Maulana (2013:75) komunikasi 

interpersonal yaitu suatu proses komunikasi yang bersetting pada objek-objek 

sosial untuk mengetahui pemaknaan suatu stimulus yang berupa informasi atau 

pesan. Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan 

penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai 

dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. 

Abubakar, F (2015) mengemukakan tentang pentingnya keterampilan komunikasi 
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interpersonal pada semua jenjang pendidikan di Indonesia yaitu sekitar 76% dari 

pengalaman hidupnya. 

Dari definisi di atas pada hakikatnya komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi antara komunikator dengan komunikan, komunikasi antara orang-

orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menagkap setiap 

reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. 

Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang terjadi pada dua individu, 

seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-siswa dan sebagainya. 

2.2.1.2 Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Ada beberapa tujuan dari komunikasi interpersonal yang diungkapkan oleh 

Budyatna (2011: 75), antara lain: 

a. Untuk mendapatkan respon atau umpan balik. Hal ini sebagai salah satu tanda 

efektivitas proses komunikasi 

b. Tujuan kedua dalam komunikasi interpersonal adalah untuk melakukan 

antisipasi setelah mengevaluasi respon/umpan balik. Contohnya, setelah apa 

yang akan kita lakukan setelah mengetahui lawan bicara kita kurang nyaman 

diajak berbincang. Atau jawaban apa yang harus kita sampaikan saat 

seseorang bercerita mengenai kehilangan seseorang yang dicintainya. 

c. Tujuan yang lain adalah untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial, 

yaitu kita dapat melakukan modifikasi perilaku orang lain dengan cara 

persuasi. Misalnya iklan yang arahnya membujuk orang lain. Atau 

memberikan nasehat kepada anak kita saat dia melakukan hal-hal yang tidak 

tepat. 
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Lesenciuc, A & Condreanu, A (2012) memperoleh fakta dalam 

penelitiannya bahwa tujuan komunikasi interpersonal tidak hanya berpengaruh 

pada seorang individu saja, tetapi komunikasi interpersonal berpengaruh pada 

lingkungan kehidupannya. Sehingga tujuan dari komunikasi interpersonal akan 

tercapai pada saat individu tersebut memiliki konsep diri yang positif terhadap 

dirinya dan persepsi dari orang di sekitarnya yang positif. 

Cerkez, Y., Altinay, F & Bashivora, E. (2012) komunikasi interpersonal 

memiliki sedikitnya lima tujuan, meliputi:   

a. Proses belajar  

b. Untuk membangun hubungan 

c. Untuk mempengaruhi 

d. Untuk bermain 

e. Untuk menolong 

2.2.1.3 Elemen-elemen Komunikasi Interpersonal   

Proses komunikasi interpersonal akan terjadi dengan memiliki syarat-syarat 

terpenuhinya unsur-unsur dalam komunikasi interpersonal. Adigwe, P. & Okoro, 

E (2016) Komunikasi interpersonal dibangun dari enam unsur, unsur-unsur 

tersebut antara lain: 

a. Pesan 

b. Pengirim dan penerima pesan  

c. Gangguan 

d. Pengkodean dan pemecahan kode 

e. Efek 
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f. Channel komunikasi 

Dari unsur-unsur tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi interpersonal 

sedikitnya melibatkan dua orang, setiap orang merasakan dan mengirim pesan 

(fungsi pengiriman). Lalu diterima dan dipahami (fungsi penerima). Siapa, apa 

yang diketahui, apa yang dipercayai, nilai yang dimiliki, apa yang dinginkan, apa 

yang sudah dikatakan, bagaimana sikap, dan lain-lain mempengaruhi apa yang 

individu katakan, bagaimana cara individu mengatakan, pesan apa yang individu 

terima dan bagaimana individu mengartikan pesan itu. Sedangkan pengkodean 

yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang atau disusun terlebih 

dahulu dengan menggunakan kata-kata.  

Andriyani, R, D., Sutijono., Naqiyah, N., & Laksmiwati, H. (2013) Agar 

komunikasi interpersonal tetap ada, pesan yang mengekspresikan pikiran dan 

perasaan harus dikirim dan diterima. Hidayati, N,W (2016) komunikasi 

interpersonal juga berhubungan dengan harga diri seseorang dan tidak selalu 

secara verbal. Umpan balik memberi tahu komunikator tentang efek apa yang 

diberikannya kepada komunikan. Umpan balik dapat berasal dari diri sendiri 

(sebagaimana kita mendengar apa yang sudah kita katakan) atau orang lain baik 

secara verbal maupun nonverbal. Dalam proses komunikasi interpersonal umpan 

balik memiliki peran penting, karena pengirim dan penerima secara terus-menerus 

dan bergantian memberi umpan balik dalam berbagai bentuk baik verbal maupun 

nonverbal.  

Riswandi (2013:62) Proses komunikasi selalu memiliki pengaruh terhadap 

persepsi interpersonal, yaitu: 
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a. Pengalaman  

Menyangkut kesadaran dan pengetahuan, misalnya memperoleh pengetahuan 

atau belajar bagaimana menganalisis. 

b. Motivasi  

Menyangkut sikap, kepercayaan, Komunikasi Interpersonal, dan perasaan, 

misalnya perasaan sedih, gembira. 

c. Personality  

Menyangkut perilaku atau tindakan berbuat seperti apa yang disarankan. 

2.2.1.4 Klasifikasi Komunikasi Interpersonal 

Lesenciu, A & Condreanu, A (2012) mengemukakan bahwa penelitian 

mengenai kompetensi komunikasi interpersonal adalah di antara karakteristik 

mengenai latar belakang budaya secara bersama. Yang terakhir sebagai identitas 

budaya dalam berkomunikasi; adalah hasil dari proses negosiasi antara identitas 

budaya yang melibatkan persepsi diri dan evaluasi yang lain dalam simulasi 

identitas dan pengungkapan status. ” 

Keller, K., Eggenberger, T., Belkowitz, J & Sarcekeyeva., M (2013) agar 

komunikanis interpersonal dapat sukses maka perlu di kalsifikasikan dulu  

komunikasi interpersonal menjadi komunikasi interpersonal intim, percakapan 

social. Meliputi:  

a. Komunikasi interpersonal intim merupakan komunikasi di antara teman baik, 

anggota keluarga dan orang-orang yang sudah mempunyai ikatan Komunikasi 

Interpersonalonal yang kuat. 

b. Percakapan sosial adalah komunikasi interpersonal untuk menyenangkan 

seseorang secara sederhana. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi 
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pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Misalnya dua orang atau 

lebih bersama-sama dan berbicara tentang perhatian, minat diluar organisasi 

seperti isu politik, teknologi, dan lain sebagainya.  

Sedangkan Pontoh, W (2013) membagi komunikasi interpersonal menjadi 

2, yaitu: 

a. Interogasi atau pemeriksaan adalah komunikasi interpersonal antara 

seseorang yang ada dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut 

informasi dari yang lain. Misalnya seorang polisi penyelidik yang 

menginterogasi tersangka untuk mengetahui kebenarannya. 

b. Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal dimana dua 

orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Misalnya atasan 

yang mewawancarai bawahannya untuk mencari informasi mengenai suatu 

pekerjaan. 

2.2.1.5 Indikator Kompetensi Komunikasi Interpersonal 

Di lingkungan pendidikan, berdasarkan penelitian Nursyamsi tentang model 

“Konseling Islam untuk Mengembangkan Communication Interpersonal 

Competencies Peserta Didik Tahun 2011/2012” diperoleh indikator mengenai 

kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi komunikasi interpersonal 

meliputi: 

a. Kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain (Sensitivity to oneself and other). 

b. Ketegasan diri (Assertiveness) 

c. Menjadi nyaman dengan diri sendiri dan orang lain (Being compfortabel with 

oneself and other). 
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d. Menjadi diri yang bebas (Allowing others to be free.) 

e. Harapan yang realistik terhadap diri sendiri dan orang lain (Realistic 

expectation of oneself and other). 

f. Perlindungan diri dalam situasi antarpribadi (Selfprotection in interpersonal 

situation). 

Meifen Wei, Tsun-Yao Ku, and Daniel W. Russell (2008) mengemukakan 

bahwa nilai nilai Ketuhanan sangat memberikan rasa nyaman terhadap diri 

manusia. Sedangkan menurut Suko (2013: 334), fenomena yang ditemukan terkait 

dengan implementasi kebijakan komunikasi interpersonal siswa dirinci sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan berempati. 

b. Kemampuan berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain.  

c. Kemampuan merundingkan masalah. 

d. Kemampuan memimpin dan mengorganisasikan kelompok. 

e. Kemampuan membina dan menjalin hubungan. 

f. Kemampuan bekerja sama. 

Salah satu penghambat terjadinya komunikasi interpersonal yang 

dikemukakan oleh Mc Lean (2005) adalah lack of listening skills atau keterbatasan 

kemampuan individu dalam mendengarkan dan memperhatikan isi pesan yang 

disampaikan oleh lawan bicaranya. Komunikasi interpersonal seperti itu dapat 

terjadi apabila si pendengar tidak tertarik dengan topik pembicaraan, tidak 

menyukai si pembicara, dan tidak mendengarkan pesan yang disampaikan. 

Sehingga mempengaruhi focus dan konsentrasinya dalam menangkap sebuah 



36 

 

perintah atau ajakan. 

2.2.1.6 Teori Komunikasi Interpersonal   

Dasar teori interpersonal berasal dari teori kepribadian yang dikemukakan 

oleh Harry Stack Sullivan. Menurut Sullivan, manusia tidak akan memiliki 

kepribadian bila tanpa orang lain. Seperti yang diulas kembali oleh Lesenciuc, A 

& Condreanu, A (2012) bahwa “Sebuah kepribadian tidak akan dapat terpisahkan 

dari hubungan interpersonal kompleks di mana seseorang hidup dan memiliki 

keberadaannya”.  

Dalam teori interpersonal yang dibangun oleh Sullivan, teori ini 

menekankan pentingnya ragam tahapan perkembangan masa bayi, kanak-kanak, 

juvenile, pra remaja, remaja awal, remaja akhir, dan dewasa. Teori kepribadian 

Sullivan mengenai Interpersonal terdiri dari: kelembutan, keintiman dan cinta. 

Perkembangan manusia yang sehat bergantung pada kemampuan manusia untuk 

mencapai keintiman dengan orang lain. Namun, kecemasan dapat menggagalkan 

hubungan interpersonal yang memuaskan pada usia berapapun.  

Dari sekian tahap perkembangan manusia, tahapan paling krusial menurut 

Sullivan adalah tahapan praremaja yaitu periode di mana seorang anak pertama 

kalinya memiliki kapasitas untuk keintiman, tetapi belum mencapai usia di mana 

hubungan intim mereka diperumit dengan nafsu. Dan akan mencapai 

perkembangan yang sehat saat mereka mampu merasakan keintiman dan gairah 

terhadap orang lain yang sama.  

2.2.1.7 Efektivitas Komunikasi Interpersonal 

Menurut Hasan (2013) Ketika dianalisis, ditentukan bahwa kebutuhan 

bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam terkait dengan masalah sekolah 
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adalah: Keterampilan belajar yang efektif, mengatur waktu saya lebih baik dan 

bagaimana belajar dan mendengarkan, alasan mengapa mereka membutuhkan 

kebutuhan ini, beberapa siswa (lulusan pertama) berasal dari sekolah dasar, 

sehingga mereka perlu mengetahui adaptasi untuk memenuhi sistem yang berbeda 

dan lingkungan yang berbeda, dan beberapa dari mereka (kelas tiga) harus 

mempersiapkan diri untuk sekolah menengah, sehingga perlu tahu bagaimana 

mendapatkan keterampilan belajar yang efektif, dan bagaimana untuk belajar dan 

mendengarkan yang di lakukan berdasarkan nilai nilai dalama Al-Qur’an. 

Lima kualitas umum yang dipertimbangkan dalam efektivitas komunikasi 

interpersonal menurut Maulana (2013: 97-98): 

a. Keterbukaan (openness)  

b. Empati (empathy) 

c. Sikap mendukung (supportiveness) 

d. Sikap positif (positifness) 

e. Kesetaraan (equality) 

Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman “Dan (ingatlah) ketika Luqman 

berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan 

(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Lukman: 13). Dari ayat 

tersebut, dapat kita pahami bahwa komunikasi interpersonal juga telah diatur 

sedemikian rupa sehingga manusia dapat bermuamalah dan berkomunikasi 

dengan baik. 

Dipaparkan oleh Siburian (2013) Komunikasi interpersonal berfungsi 

sebagai penghubung antara guru dan kepala sekolah, pengawas, siswa, orang tua, 

guru, dan pihak lain yang berkaitan dengan tugas guru. Interpersonal komunikasi 

sebagai fungsi dari pemikiran yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 
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evaluasi tugas guru. Selain itu, komunikasi interpersonal sebagai fungsi regulasi 

mengacu mengendalikan perilaku dan tugas-tugas yang perlu dilakukan sehingga 

dapat meminimalkan kesalahan. Siburian (2013) menjelaskan bahwa fungsi 

komunikasi interpersonal terdiri dari fungsi sosial, dan fungsi pengambilan 

keputusan. Selain itu, menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal secara 

otomatis memiliki fungsi sosial karena proses komunikasi beroperasi dalam 

konteks sosial di mana orang berkomunikasi interpersonal satu sama lain.  

2.2.1.8 Tahap-Tahap Perkembangan Remaja 

Siswa Madrasah Tsanawiyah adalah individu yang berusia antara 12-15 

tahun. Pada usia tersebut mereka berada pada masa perkembangan usia remaja. 

Menurut Havighurst yang diulas dalam buku psikologi perkembangan, antara lain: 

a. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik 

pria maupun wanita. 

b. Mencapai peran sosial pria dan wanita. Menerima keadaan fisiknya dan 

menggunakan tubuh secara efektif. 

c. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. 

d. Mencapai kemandirian Komunikasi Interpersonal dari orang tua dan orang-

orang dewasa lainnya. 

e. Mempersiapkan karir ekonomi. 

f. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. 

g. Memperoleh perangkat nilai dan system etis sebagai pegangan untuk 

berperilaku mengembangkan ideologi. 

(Hurlock, 2011:10)  

 

Sedangkan menurut Al-Quran bahwa masa remaja berarti mulainya masa 

akil baligh. Keadaan fisik, kognitif (pemikiran) dan psikososial (emosi dan 

kepribadian) remaja berbeda dengan keadaan pada tahap perkembangan lain. 

Karena sudah baligh, mereka menanggung kewajiban beribadah wajib. 

Kewajiban menunaikan ibadah wajib ini ditunjang oleh perubahan raga yang 

makin menguat dan membesar, sekresi hormon baru, dan perubahan taraf berfikir 

mereka. Namun kematangan organ internal tubuh mereka tidak serta merta 
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membuat mereka lebih matang perasaan dan pemikirannya. 

Erika, F., Awalya, A (2015) Secara fisik, remaja mampu melaksanakan 

puasa dan shalat, maupun perjalanan haji, walaupun umumnya mereka belum 

memiliki kemandirian untuk membayar sendiri zakatnya. Secara kognitif, remaja 

mampu memaknai makna yang mendalam dari dua kalimat syahadat.  

Agustiyana, T. & Awaliya. A (2016) Remaja makin mampu menangkap 

dan memahami konsep-konsep abstrak yang sebelumnya hanya mereka pahami 

sebagai pengetahuan satu arah. Mereka mampu memaknai ayat dan hadits-hadits 

yang mereka pelajari sewaktu kecil, dan mampu menangkap fenomena alam 

sebagai bukti dari keberadaan Allah SWT. 

Dari uraian di atas,  proses ini bila tidak ditunjang dengan tuntunan dan 

bimbingan yang tepat, dapat membuat pencarian mereka atas nilai dan tujuan 

hidup mereka tidak terpenuhi. 

2.2.2 Nilai-Nilai Islam tentang Komunikasi Interpersonal  

2.2.2.1 Pengertian nilai-nilai Islam 

Menurut Muhaimin (2010) nilai adalah prinsip, standart atau kualitas yang 

dipandang bermanfaat dan sangat diperlukan. Nilai adalah suatu keyakinan dan 

kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk 

memilih tindakannya atau menilai sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya.  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia nilai diartikan sebagai sifat-sifat (hal) 

yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnaka 

manusia, sehingga nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal yang 

disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan suatu yang terpenting atau 
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berharga bagi manusia sekaligus inti dari kehidupan. Nilai-nilai islam adalah 

bagian dari materi yang terwujud dalam pengamalan rohani atau ibadah yang 

dilakukan, dan juga jasmaninya. 

Firdausi, A., Hartatik, M.T.S., & Nusantoro, E (2014) Nilai-nilai islam 

merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi (insan 

kamil) niai-nilai islam bersifat mutlak kebenarannya, universal dan suci. 

Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu 

manusiawi dan mampu melampaui subjektifitas golongan ras, bangsa dan 

stratifikasi sosial.  

Setiaji, G.D., Nusantoro, S.E (2014) Jika dikaitkan dengan pendidikan 

disuatu lembaga pendidikan nilai yang dimaksudkan disini adalah nilai yang 

bermanfaat serta berharga dalam praktek kehidupan sehari-hari menurut tinjauan 

keagamaan atau dengan kata lain sejalan dengan pandangan ajaran agama Islam. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka peneliti dapat menyimpulkan nilai-

nilai islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang 

bagaimana seharusnya manusia menjalankan syariah dan nilai akhlaq. Nilai-nilai 

tersebut perlu ditanamkan terhaap diri sendiri dan orang lain untuk memudahkan 

membentuk tingkah laku manusia sesuai ajaran agama islam.  

2.2.2.2 Basic Nilai-Nilai Islam dalam Kegiatan Bimbingan Kelompok 

Bahwa basis nilai-nilai islam merupakan model kegiatan dengan 

memasukkan nilai-nilai islam tentang komunikasi interpersonal kemudian 

dimasukkan ke dalam pelaksanaan bimbingan kelompok pada tahap kegiatan. 

Adapun indikator peningkatan karakter komunikasi interpersonal siswa ini berupa 

tabliq (menyampaikan) dan fatonah (dapat dipercaya). 
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2.2.2.3 Prinsip nilai-nilai islam tentang komunikasi interpersonal 

Sutoyo (2012:22) bimbingan dan konseling islami adalah upaya membantu 

individu mengembangakan fitrah dan atau kembali kepada fitrah dengana cara 

memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT. 

Hamjah, Hanin, S & Akhir, Shakirah, N. M (2013) layanan bimbingan kelompok 

islami adalah proses untuk mengupayakan bimbingan kepada sekelompok orang 

yang dibimbing untuk menyadari kekuasaaan Allah, pemahaman tentang ayat 

Allah yang ada dalam Al-Quran itu enting agar konseli beriman pada 

keterangannya dan mampu mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan 

sehari-hari. Selanjutnya Narti (2014:36-37) menambahkan bahwa bimbingan 

kelompok berbasis islam merupakan proses bimbingan kelompok pada umumnya, 

tetapi berlandaskan ajaran islam (Al-Quran dan hadits), anggota kelompok 

dibantu, dibimbing agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk 

Allah.  

Prinsip komunikasi interpersonal dalam nilai nilai islam tersebut 

mendukung ayat yang menjadi prinsip dasar komunikasi dalam islam:  

“Dan berkatalah kamu kepada semua manusia dengan cara yang baik (husna)” 

(QS an-Nisa:9) 

2.2.2.4  Peran Ucapan Salam dalam Islam 

Al-Mundzir (2010) mengungkapkan mengenai keutamaan memulakan 

ucapan “Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh” dan membalasnya di 

setiap berjumpa dengan seseorang merupakan salah satu nilai nilai islam tentang 

komunikasi interpersonal. Ucapan salam memiliki maksud tertentu. Menyebarkan 

salam merupakan anjuran bagi menyebarkan rasa ketenangan dalam kalangan 

masyarakat dan cara yang kuat untuk mengukuhkan rasa cinta dan kasih sayang 

dalam kalangan umat manusia.  
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Rasulullah memotivasikan para sahabat dengan ganjaran surga yang 

mempunyai syarat kelayakan yaitu iman, dan syarat iman itu adalah cinta dan 

syarat cinta itu adalah menyebarkan salam. Seperti dalam hadits bukhari muslim: 

“Rasulullah bersabda: kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan 

kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling mencintai. Tidakkah kamu mau 

tahu aku tunjukkan sesuatu jika kamu melakukannya kamu akan saling mencintai? 

Sebarkanlah salam sesama kamu”. 

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa peranan komunikasi interpersonal 

sangat erat kaitannya dengan salah satu nilai-nilai islam. 

2.2.3 Hubungan Komunikasi Interpersonal dikaitkan dengan nilai-nilai 

dalam islam 

Hakikat komunikasi interpersonal dalam islam adalah berasaskan nilai-nilai 

keagamaan yang bersumber Al-Qur’an dan Hadits. Hal ini karena segala sesuatu 

yang berhubungan dengan proses komunikasi interpersonal memiliki prinsip, 

kaedah, pesan, dan media hendaklah berasaskan panduan wahyu yang diturunkan 

oleh Allah SWT dan juga sunnah Rasulullah SAW. Menurut AL-Mundzir (2010) 

komunikasi interpersonal dalam islam tersebut terancang, teratur dan spontan. 

Selain itu, amalan ini merupakan pendekatan asas di dalam penyampaian pesan 

dakwah yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul terdahulu. 

Inilah yang membedakan komunikasi interpersonal secara islam dengan 

komunikasi interpersonal secara konvensional. Secara konvensional, menekankan 

pada etika dalam penyiaran dan komunikasi saja yang global oleh manusia itu 

sendiri. Selain itu, hukuman kepada pelanggaran etika bagi komunikasi 



43 

 

konvensional hanya berlaku di dunia dan dapat pula berupa sanksi sosial atau 

tindakan tata tertib. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi pelanggaran terhadap 

etika komunikasi secara islam yang berlaku hingga akhirat selagi tidak mendapat 

ampunan Allah SWT. 

Adigwe, P. & Okoro, E (2016) Setiap berkomunikasi secara interpersonal, 

individu belajar mengenai segala sesuatu yang terjadi di lingkungan yang ada 

disekitar untuk membantu mengerti, memahami dan merespon lingkungan.  

Seperti peraturan, norma-norma, dan etika yang berlaku. Diperkuat dari penelitian 

oleh Jannati (2016) melalui komunikasi interpersonal juga mengetahui pendapat 

orang lain mengenai sesuatu hal ataupun peristiwa, dan mengetahui bagaimana 

orang lain menilai atau merespon diri dan tingkah laku individu. Setiap orang 

ingin membangun dan mempertahankan sebuah hubungan.  

Sedangkan penelitian Astuti, A. D. Sugiyo, S & Sujarwo, S (2013) 

Hubungan sosial menghindarkan dari kesendirian dan depresi. Dalam komunikasi 

interpersonal, individu sering mencoba mempengaruhi sikap dan perilaku orang 

lain. Berdiskusi tentang hobi, dan menceritakan lelucon merupakan hal yang 

sangat penting.  

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat menyimpulkan bahwa 

komunikasi interpersonal yang disertai nilai-nilai islam dapat menyeimbangkan 

hidup dan membuat pikiran beristirahat sejenak. Melalui komunikasi interpersonal 

dapat menenangkan, menghibur dan memberi saran kepada teman. 

2.2.4 Bimbingan Kelompok Berbasis Nilai Islam dengan Teknik Simulasi. 

2.2.4.1 Hakekat Bimbingan Kelompok 
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Ditinjau dari sejarah perkembangannya, pelayanan bimbingan secara 

kelompok berasal dari gerakan bimbingan di Amerika Serikat yang dipelopori 

oleh Frank Pearson. Seperti yang dikemukakan oleh Winkel (2012:545) Frank 

Pearson mencanangkan konsepsinya tentang bimbingan jabatan, beberapa sekolah 

di jenjang pendidikan menengah mulai mengelola program kegiatan bimbingan 

kelompok hingga akhirnya mengarah ke bimbingan belajar, bimbingan rekreasi, 

bimbingan kesehatan, bimbingan moral, dan bimbingan perkembangan yang 

hampir kesemuanya mengelola suatu program bimbingan kelompok secara 

klasikal dengan memanfaatkan satuan grup siswa. 

Sedangkan menurut Prayitno (2012a: 149) dalam bimbingan kelompok 

selalu mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang 

berguna bagi pengembangan pribadi dan atau pemecahan masalah individu yang 

menjadi peserta kegiatan kelompok. 

Lianasari, Dewi., Japar M., Purwati (2018) bimbingan kelompok dapat 

memudahkan para anggota kelompok dalam mengaktualisasikan dirinya. Baik itu 

secara individu maupun secara sosial. Hal ini dibantu dengan adanya dinamika 

kelompok dalam bimbingan kelompok tersebut. Selain teknik yang digunakan di 

bimbingan kelompok, perlu diperhatikan pula factor lingkungan pelaksanaan 

bimbingan kelompok itu dilaksanakan. Pola komunikasi dalam keluarga juga 

mempengaruhi jalannya dinamika kelompok.  

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

kelompok merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dengan 

memanfaatkan kelompok dan dinamika kelompok, dengan cara pemberian 

informasi kepada subyek atau anggota kelompok tertentu. Dan topik yang dibahas 
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bersifat umum, dan tidak mengarah kepada persoalan pribadi yang sangat 

personal. Jika pun ada persoalan yang menyangkut pribadi, maka persoalan itu 

hanya sebatas informasi umum. 

2.2.4.2  Pentingnya Bimbingan Kelompok Berbasis Nilai-Nilai Islam 

Bimbingan kelompok yang selama ini dilaksanakan pada umumnya masih 

menggunakan bimbingan kelompok yang belum menyertakan nilai- nilai islami 

dalam pelaksanaannya. Kamaruzzaman, K (2016) mengemukakan bahwa 

Bimbingan kelompok dirasa akan lebih optimal hasilnya bila konselor sekolah 

menggunakan nilai-nilai islami untuk meningkatkan potensi konseli yang dalam 

hal ini adalah peserta didik tingkat madrasah tsanawiyah. Muryanto, H., Kadafi, 

A., Trisnani, R,P., & Fitriani, V.Y (2013) Peserta didik ini merupakan individu 

yang memiliki kecenderungan secara berkelompok, sehingga bila mereka diberi 

bimbingan kelompok akan lebih terbuka dan bersemangat serta dinamika 

kelompok dapat tercipta diantara mereka.  

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

BAB II Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional 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. Dengan undang-undang itulah maka semakin mempertegas pentingnya 

pendidikan yang disertai dengan nilai islami. Sehingga menjadi seimbang dalaam 

menjalani kehidupan di dunia. Karena berdampak pada sikap dan tingkah laku. 
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Seperti halnya firman Allah SWT yang ada dalam Al-qur’an Q. S Al-

Hujurat surat ke 49 ayat 13: 

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

 

Dari pendapat dan firman Allah SWT itulah dapat disimpulkan bahwa 

manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari manusia lainnya 

dan fitrahnya adalah berada di lingkungan dan berhubungan dengan individu 

lainnya. Kepribadian manusia tumbuh dan terbentuk dari pengalaman-pengalaman 

yang dilalui manusia sejak lahir. Fiah, R. E. & Anggralisa, I (2015) pengalaman 

sejak dalam masa prenatal atau masa dalam kandungan ibu sangat berpengaruh, 

dengan memberikan pengalaman-pengalaman yang positif disertai kebiasaan-

kebiasaan yang sesuai dengan nilai-nilai islam sehingga pengalaman itu akan 

menjadi sarana dalam pembinaan kepriadian.  

Sutoyo (2009) mengutarakan tujuan dari bimbingan, para nabi telah 

membimbing dan mengarahkan manusia ke arah kebaikan yang hakiki dan para 

nabi juga merupakan figur konselor yang mumpuni dalam memecahkan 

permasalahan yang berkaitan dengan jiwa manusia agar terhindar dari sifat-sifat 

negatif, seperti yang tertuang dalam QS. Al-Ashr, 1-3: 

“Demi masa, Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan serta saling menasehati untuk 

kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”. 

Dari pendapat dan kajian para ahli diatas dapat pula dikatakan bahwa 

manusia sebenarnya mengharapkan saling memberi bimbingan sesuai dengan 
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kemampuan dan kapasitas manusia, serta memberi konseling agar tetap sabar dan 

tawakal dalam menghadapi kehidupannya, seperti firman Allah SWT: 

“Dan orang-orang kafir berkata, ‘mengapa tidak diturunkan kepadanya 

(Muhammad) tanda (mukjizat dari Tuhannya?’ katakanlah (Muhammad) 

“Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi 

petunjuk orang yang bertobat kepada Nya.” (QS. Ar-Ra’d: 27) 

Dalam hal tersebut, islam memberikan perhatian dalam proses bimbingan, 

nasihat, atau petunjuk bagi manusia yang beriman dalam melakukan perbuatan 

terpuji seperti firman Allah SWT QS. An-Nahl: 125, yang artinya: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan mu dengan hikmah dan pengajaran 

yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk” 

(QS: An-Nahl:125) 

 

Sutoyo (2009: 205) mengemukakan tentang hakekat bimbingan dan 

konseling berbasis nilai-nilai islam adalah upaya membantu individu belajar 

mengembangkan fitrah iman dan atau kembali kepada fitrah iman, dengan cara 

memberdayakan fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafs, dan iman) mempelajari dan 

melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah-fitrah yang ada pada 

individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar. 

Pada usia remaja, mereka memiliki minat pada agama dan menganggap 

bahwa agama berperan penting dalam kehidupan. Menurut Hurlock (2011: 222) 

“perubahan dalam minat religius selama masa remaja lebih radikal daripada 

perubahan dalam minat akan pekerjaan”. Oleh sebab itulah, bimbingan kelompok 

yang dipadu dengan nilai-nilai islami dirasa akan memperkuat lagi minat para 

siswa untuk menuju kepada kesadaran religiusnya 
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Berdasarkan paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hakekat dari 

bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam yaitu dengan bimbingan kelompok 

yang disertai dengan nilai-nilai islami maka diharapkan agar individu dapat 

memperoleh kebahagian yang sejati di dunia dan di akhirat. 

2.2.4.2.1 Tujuan Bimbingan Kelompok 

Melalui bimbingan kelompok memungkinkan sejumlah peserta didik secara 

bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber terutama dari guru 

bimbingan konseling atau konselor sekolah yang berguna untuk menunjang 

kehidupannya sehari-hari. Prayitno (2012b: 2-3) berpendapat “Bimbingan 

kelompok mempunyai dua tujuan yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus”.  

Masing-masing tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum.  

Tujuan umum bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan 

sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta bimbingan 

kelompok. Dengan bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam, ppara 

anggota kelompok diharapkan dapat meningkatkan komunikasi 

interpersonalnya. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus bimbingan kelompok bermaksud membahas topik-topik tertentu 

yang mengandung permasalahan aktual (terkini) dan menjadi perhatian peserta. 

Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu 

mendorong pengembangan perasaan, pikiran, keterbukaan, wawasan dan sikap 

yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif.  
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Diungkapkan pula oleh Prayitno (2012a:14) tujuan bimbingan kelompok 

adalah Membantu konseli memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

Menolong agar mempunyai dasar yang kuat menuju kematangan dalam segala 

bidang dan menolong konseli dalam kelompok agar mereka dapat menolong 

dirinya sendiri. 

Fithriyana, A., Sugiharto, DYP., Sugiyo (2014) mengungkapkan bahwa tujuan 

bimbingan kelompok adalah belajar menyusun tujuan yang seimbang antara jangka 

pendek dan jangka panjang untuk mengoptimalkan tujuan dan menolong mereka 

yang tidak memiliki pola hidup seimbang, baik fisik, mental, komunikasi 

Interpersonal dan kehidupan sosial.  

Jawandi, A., Sugiharto, DYP., Tadjri, I. (2016) kemudian menemukan tujuan lain 

dari bimbingan kelompok yaitu belajar merumuskan hidup jangka panjang yang 

meliputi belajar mengembangkan kriteria untuk pemilihan pengalaman, belajar 

menilai kemajuan dan merumuskan tujuan, belajar mempraktekkan pengetahuan 

maupun rencana dalam perbuatan. 

Reyhani, T., Raza, M., Nekah, S. M. A., & Yavari, M (2015) efek dari 

dikuasainya ilmu tentang komunikasi akan membuat seseorang merasa percaya 

diri daan memiliki prasangka positif sehingga ketrampilan komuniasi tersebut 

semakin berkembang.  

Romlah (2006: 15) di dalam kegiatan bimbingan kelompok, individu belajar 

berbagai hal sebagai berikut: 

a. Belajar memahami dan menghadapi masalah-masalah yang riil 

b. Belajar teknik-teknik menganalisis masalah 
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c. Belajar menggunakan berbagai sumber informasi yang relevan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi 

d. Belajar memahami dan mengarahkan dorongan-dorongan dalam dirinya kearah 

tindakan nyata. 

e. Belajar bergaul dengan orang lain 

f. Belajar membuat keseimbangan antara tujuan jangka panjang dengan tujuan 

jangka pendek. 

g. Belajar merealisasikan rencana-rencana serta tujuan-tujuan yang telah dibuat 

sesuai dengan kebutuhan 

Singh, A. K., & Lalropuii, L. (2014) aturan dalam berkomunikasi 

interpersonal membuat individu belajar merumuskan rencana rencana hidup 

dalam waktu yanag panjang dana membuat kriteria untuk memilih  pengalaman-

pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Berdasarkan paparan di atas disimpulkan bahwa bimbingan kelompok 

mempunyai tujuan yang diambil manfaatnya yaitu dapat memberikan kesempatan 

pada kelompok untuk belajar lebih luas dan mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. 

2.2.4.2.2  Jenis-Jenis Bimbingan Kelompok  

Prayitno (2015: 27) menguraikan bahwa bimbingan kelompok ada dua 

jenis, antara lain:  

a. Bimbingan kelompok bebas. 

Bimbingan kelompok bebas adalah salah satu bentuk penyelenggaraan 

bimbingan kelompok yang dalam kegiatannya para anggota kelompok bebas 
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mengemukakan segala pikiran dan perasaannya dalam kelompok, Bimbingan 

kelompok tugas. 

b. Bimbingan kelompok tugas adalah bentuk penyelenggaraan bimbingan 

kelompok yang arah dan isi kegiatan kelompok tidak ditentukan oleh anggota  

Anastácio (2016) menambahkan bahwa kelompoknya tetapi oleh guru atau 

pada umumnya tujuan bersamanya adalah pengembangan pribadi masing-masing 

anggota kelompok, selanjutnya apa yang disampaikan pada anggota kelompok 

menjadi pokok bahasan dalam kelompok.konselor, atau narasumber dari luar 

sekolah atau orang lain yang ditunjuk sekolah atau diminta para siswa. Barbara 

dan Hariastuti (2011) tujuan bersama yang pada mulanya kabur justru kelompok 

itu sendiri yang harus menetapkan tujuan yang akan dicapai, dan siswa dapat 

berpasrtisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok. 

Berkaitan dengan hal di atas maka penelitian ini menggunakan jenis 

bimbingan kelompok tugas dimana arah dan isi kegiatan kelompok itu tidak 

ditentukan oleh anggotanya melainkan diarahkan kepada penyelesaian suatu 

tugas. Tugas yang dikerjakan kelompok itu berasal dari konselor atau guru 

bimbingan dan konseling. Kemudian mengemukakan suatu tugas pada kelompok 

untuk selanjutnya dibahas dan diselesaikan oleh anggota kelompok.  

2.2.4.2.2 Tahap-Tahap Bimbingan Kelompok 

Menurut Prayitno (2012a: 16) kegiatan bimbingan kelompok terdiri dari 

empat tahap, yaitu : 

a. Tahap Pembentukan 

b. Tahap Peralihan 
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c. Tahap Kegiatan 

d. Tahap Akhir 

Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. Tahap Pembentukan 

Pada tahap pembentukan ini para anggota kelompok saling 

memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan kegiatan bimbingan 

kelompok yang ingin dicapai. Kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin kelompok 

pada tahap ini adalah: 

(1) Mengungkapkan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok 

(2) Menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok 

(3) Saling memperkenalkan diri antara sesama anggota kelompok 

(4) Melakukan permainan ringan agar terjadi suasana akrab dan gembira 

b. Tahap Peralihan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam tahap ini adalah : 

(1) Terbebasnya anggota kelompok dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu 

atau saling tidak percaya untuk memasuki tahap berikutnya. 

(2) Menawarkan dan mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani 

kegiatan pada tahap berikutnya. 

(3) Membahas suasana yang terjadi. 

(4) Meningkatkan keikutsertaan anggota kelompok. 

(5) Bila perlu kembali ke beberapa aspek tahap pembentukan, agar para anggota 

kelompok semakin mantap. 

c. Tahap Kegiatan 
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Keadaan pada tahap ini mengarah pada pencapaian tujuan. Tahap ini 

merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok dengan suasana yang 

ingin dicapai yaitu teratasi secara tuntas permasalahan yang dihadapi oleh anggota 

kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri, baik yang 

menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi maupun menyangkut 

pendapat yang dikemukakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah: 

(1) Masing-masing anggota mengemukakan masalah atau topik bahasan. 

(2) Pemilihan masalah atau topik. 

(3) Pembahasan masalah atau topik. 

(4) Kegiatan selingan. 

d. Tahap Akhir 

Pada tahap ini, berkenaan dengan tahap pengakhiran kegiatan bimbingan 

kelompok. Kegiatan yang terjadi pada tahap ini adalah : 

(1) Pemberitahuan dari pemimpin kelompok bahwa kegiatan akan berakhir. 

(2) Pemimpin kelompok dan seluruh anggota kelompok mengemukakan kesan-

kesan dan hasil kegiatan. 

(3) Membahas kegiatan selanjutnya. 

(4) Mengemukakan pesan dan harapan. 

(5) Kegiatan penutupan yang biasanya diakhiri doa bersama. 

Sanjaya, Algha (2017) mengemukakan penerapan teknik dalam bimbingan 

kelompok harus ternampak pada setiap tahapan bimbingan kelompok. Simulasi 

yang dipilihpun hendaknya ada di setiap tahapan bimbingan kelompok.  
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Dalam mengembangkan model bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai 

islam dengan teknik simulasi untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa 

MTs, peneliti mempergunakan keempat tahapan pelaksanaan bimbingan 

kelompok seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu terdiri dari tahap 

pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. 

2.2.4.2.3 Teknik-Teknik Bimbingan Kelompok 

Haryati, A., Wibowo, M. E., & Mulawarman, M (2017) maupun Romlah 

(2006:87) mengungkapkan bimbingan kelompok dapat dilakukan dengan 

berbagai teknik dalam pelaksanaanya. Ada tujuh teknik dalam bimbingan 

kelompok yang meliputi: 

a. Teknik Pemberian Informasi atau Ekspositori Techniques 

b. Diskusi Kelompok atau  Discussion  Group  

c. Teknik Pemecahan Masalah atau Problem Solving Techniques 

d. Permainan Peranan atau Role Playing 

e. Simulasi atau Simulation Games 

f. Karyawisata atau Field Trip 

g. Teknik Penciptaan Suasana Kekeluargaan atau Home Room 

Kanti, W. N., & Sugio.S. (2014) bimbingan kelompok dengan teknik 

bermain peran maupun teknik simulasi diketahui efektif dalam beberapa 

penelitian ilmu social. Untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa, 

peneliti memandang lebih efektif dengan menggunakan teknik simulasi. Loban,  

M. N., Wibowo, M. E., & Purwanto, E (2017) mengungkapkan bahwa simulasi 

adalah permainan yang dimaksudkan untuk merefleksikan situasi-situasi yang 
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terdapat dalam kehidupan yang sebenarnya.  

Dasar pertimbangan memilih teknik simulasi adalah: 

a. Simulasi merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan 

Siswa MTs merupakan remaja yang menyukai aktivitas yang menarik 

perhatian dan menyenangkan. Hal ini dikarenakan simulasi penuh dengan 

aktivitas kreatif yang dapat merangsang perkembangan keterampilan 

komunikasi interpersonal siswa.  

b. Simulasi dapat mengembangkan pengenalan terhadap lingkungan yang aman 

dalam belajar siswa 

c. Teknik–teknik dalam simulasi dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

dan latar belakang lingkungan siswa. 

d. Waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan mampu dipadatkan. 

2.2.4.2.4 Materi Bimbingan Kelompok 

Berbagai hal yang dapat dijadikan materi untuk disampaikan kepada siswa 

dalam menyelenggarakan bimbingan kelompok yang disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa dalam tahap perkembangannya dan agar siswa lebih tertarik 

maka materi yang disampaikan berupa materi terkini. Dengan begitu, materi yang 

dapat dibahas sebagai hal yang berguna bagi siswa. Menurut Sukardi (2008: 65)  

materi bimbingan kelompok meliputi :  

a. Pengenalan sikap dan kebiasaan, bakat dan minat dan cita-cita serta 

penyalurannya. 

b. Pengenalan kelemahan diri dan penanggulangannya, kekuatan diri dan 

pengembangannya. 

c. Pengembangan dan kemampuan berkomunikasi, menerima/ menyampaikan 

pendapat, bertingkah laku dan hubungan sosial, baik di rumah, sekolah maupun 

di masyarakat, teman sebaya di sekolah dan luar sekolah dan kondisi/ peraturan 

sekolah. 
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d. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik di sekolah dan di rumah 

sesuai dengan kemampuan pribadi siswa. 

e. Pengembangan teknik-teknik penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian sesuai dengan kondisi fisik, sosial, dan budaya. 

f. Orientasi dan informasi karier, dunia kerja, dan upaya memperoleh 

penghasilan. 

g. Orientasi dan informasi perguruan tinggi sesuai dengan karier yang hendak 

dikembangkan. 

h. Pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan. 

2.2.4.2.5 Keunggulan Penggunaan Bimbingan Kelompok 

Keunggulan menggunakan bimbingan kelompok menurut Prayitno (2012: 

24) antara lain: 

a. Aspek ekonomis dan efisien  

b. Komunikasi interpersonal yang intensif dan dinamis  

c. Dinamika dalam bimbingan kelompok merupakan cerminan dalam kehidupan 

nyata  

Kemudian Winkel (2012: 565) mengemukakan bahwa bimbingan kelompok 

di jenjang menengah mempunyai manfaat, baik bagi tenaga bimbingan 

profesional sendiri maupun bagi para siswa. Kegunaan bagi tenaga bimbingan  

ialah: 

a. Mendapat kesempatan untuk berkontak dengan banyak siswa sekaligus, 

sehingga konselor menjadi dikenal. 

b. Menghemat waktu dan tenaga dalam kegiatan  

c. Memperluas ruang gerak konselor. 

Dengan demikian, ada beberapa keunggulan bimbingan kelompok, yaitu: 

a. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan suasana 

kelompok dan sekaligus sebagai makhluk individual. 



57 

 

b. Keterbatasan kemampuan konselor sekolah untuk melayani satu persatu siswa 

yang membutuhkan bantuan konselor. 

c. Untuk membantu individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan 

meningkatkan sifat-sifat pribadinya. 

d. Ada beberapa permasalahan yang lebih efektif bila diselesaikan secara 

berkelompok. 

Dalam kondisi tertentu, konselor membutuhkan kegiatan kelompok dalam 

rangka mengobservasi tingkah laku siswa dalam hubungan sosialnya sehingga 

konselor sekolah bisa mengemukakan keadaan dirinya secara pribadi kepada 

konselor. Dan setelah tahu bahwa teman-temannya pun memiliki permasalahan 

menjadikan siswa tersebut memperoleh kekuatan untuk menghadapi tantangan 

dan kesulitan di dalam kehidupannya serta berani mengemukakan pendapatnya 

sendiri bila berada dalam kelompok. 

2.2.4.2.6  Hakekat Simulasi  

Lestari (2012) simulasi merupakan salah satu cara dalam bimbingan 

kelompok yang tingkat keefektifannya dalam membantu peserta didik. 

Peningkatan ketrampilan sosialnya dari yang rendah menjadi ada peningkatan 

yang optimal. Dijelaskan bahwa interaksi dalam teknik simulasi yang diterapkan 

di setiap tahapan-tahapan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi mampu 

dan efektif membantu individu berinteraksi dan memahami tentang keteramapilan 

social, termasauk pula dalam komunikasi interpersonal.  

Menurut Sharifi, A., & Ghanizadeh, A (2017) “Game simulasi merupakan 

alat pendidikan di mana siswa belajar melalui penerapan teori dan pengambilan 
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keputusan untuk sebuah simulasi dalam dunia nyata. Game simulasi juga 

merupakan metode pembelajaran aktif, tetapi dengan potensi peningkatan yang 

luar biasa”. Karena game simulasi yang didukung oleh arus teknologi yang 

berkembang pada kecepatan yang cepat, mereka dapat ditingkatkan dan 

disempurnakan melalui perubahan teknologi dan muncul, beradaptasi serta 

kebiasaan siswa dalam hal teknologi pelayanan konseling.  

Kenneth (2013: 2) berpendapat “Simulasi dapat digunakan dalam berbagai 

disiplin ilmu. Keberhasilan didasarkan pada respon siswa yang positif terhadap 

latihan dalam membahas sesuatu topik pemahaman yang lebih mereka miliki 

kompleksitas pengambilan keputusannya dan karena kesenangan mereka itu.” 

Sedangkan Romlah (2006: 118) berasumsi bahwa “Simulasi dapat 

dikatakan merupakan gabungan antara teknik bermain peranan dengan teknik 

diskusi. Dalam simulasi, para pemainnya berkelompok dan berkompetisi untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menaati peraturan yang ditetapkan 

bersama.” 

Majid (2014: 206) menyatakan “Simulation games are playing a role, the 

students compete to achieve certain goals through the game by complying with 

the rules specified. Using this technique, students are able to portray and practice 

their own learning styles in the classroom in a classical way”. memainkan peran, 

siswa berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu melalui permainan dengan 

mematuhi aturan yang ditentukan. Dengan menggunakan teknik ini, siswa dapat 

menggambarkan dan mempraktekkan gaya belajar mereka sendiri di kelas dengan 

cara klasik. 
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Berdasarkan ketiga pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

simulasi merupakan aktivitas yang menarik perhatian individu dalam bentuk 

kelompok dan melatih kepekaan individu dalam memecahkan permasalahan yang 

muncul. Simulasi memiliki aturan-aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh 

pemainnya agar dapat terlaksana dengan optimal dan dapat mencapai target serta 

tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, para pemain berkomunikasi 

interpersonal dengan lingkungan belajar yang menyenangkan dan aman melalui 

kerjasama atau kompetisi. Dan pemain dalam simulasi merasa aman atau dengan 

kata lain simulasi memberikan lingkungan aman dalam belajar, memfungsikan 

potensi positif dinamika kelompok dan merupakan alat partisipasi individu. 

simulasi merupakan gabungan dari bermain dan berdiskusi yang di lakukan dalam 

kelompok.  

2.2.4.2.7  Penggunaan Teknik Simulasi dalam Bimbingan Kelompok 

Simulasi dapat digunakan oleh segala usia dan berbagai keperluan yang 

membutuhkan diskusi dan bermain di dalamnya. Karena pada dasarnya, simulasi 

merupakan kegiatan yang menyenangkan, ringan, bersifat kompetitif maupun 

keduanya. Simulasi juga dapat disebut sebagai alat utuk mengembangkan 

pengenalan terhadap lingkungan. 

Silvia (2012) mengungkapkan bahwa “Here the students must apply what 

they have learned to a reasonably realistic scenario. Further, there is evidence that 

the experiential learning that occurs in role-playing simulations promotes long-

term retention of course.   Di sini para siswa harus menerapkan apa yang telah 

mereka pelajari ke skenario yang cukup realistis. Lebih lanjut, ada bukti bahwa 
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pembelajaran berdasarkan pengalaman yang terjadi dalam simulasi permainan 

peran mempromosikan retensi jangka panjang materi pelajaran. Sehingga para 

siswa lebih mengingat dan dapat menerapkan langsung dalam komunikasi 

interpersonalnya. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa simulasi cocok dipakai untuk memotivasi 

anak belajar, terutama bila bahan pelajaran yang dipelajarinya kurang menarik. 

Simulasi selain berguna untuk memperkenalkan konsep dan menanamkan 

pengertian tentang sesuatu hal, juga mempunyai kekuatan untuk membangkitkan 

minat dan perhatian anak.  

2.2.4.2.8  Langkah-Langkah Simulasi 

Dalam simulasi ada langkah-langkah yang perlu diterapkan agar dapat 

diperoleh hasil yang optimal seperti yang dikemukakan Barus (2011: 95). Berikut 

penjelasannya: 

a. Siswa menjelaskan manfaat dari komunikasi yang baik. 

b. Menampilkan hal-hal yang mendukung terjadinya komunikasi yang baik. 

c. Membantu menyelesaikan topik yang akan digarap. Misalnya: alat-alat yang 

diperlukan, buku sumber, dan waktu yang sesuai untuk mengerjakan tugas 

antara konselor dan siswa. 

d. Mengembangkan kebiasaan yang baik yang mendukung terbentuknya 

komunikasi interpersonal. Hal ini diwujudkan dengan mempelajari struktur 

situasi tersebut dan aturan-aturan yang berkaitan dengannya. 

e. Membuat model atau skenario dari situasi yang sudah ditentukan.  

f. Mengidentifikasi siapa saja dan berapa orang yang akan terlibat dalam 
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tersebut.  

g. Membuat perangkat simulasi seperti beberan, kartu-kartu pesan, kartu-kartu 

yang berisi kegiatan yang harus dilakukan untuk mengisi kegiatan selingan 

dan sebagainya. 

Memperhatikam langkah-langkah tersebut, maka perangkat simulasi yang 

perlu dipersiapkan kemudian yaitu: 

b. Lembaran permainan, yang memuat pesan-pesan dan gambar-gambar yang 

sesuai dengan topik permainan.  

c. Kartu-kartu pesan yang berisi pesan-pesan yang tidak dipaparkan dalam 

lembaran permainan. Kartu-kartu ini dapat diberi tanda khusus, misalnya: 

bintang, bendera merah putih, gambar buah-buahan atau gambar lain. 

d. Alat penentu arah, dapat berupa dadu, kubus yang bertuliskan angka 1, 2, 3, 4, 

5 atau kartu-kartu yang berisi angka 1-6, atau gulungan kertas yang bertuliskan 

angka 1-6. 

e. Tanda untuk bermain bagi masing-masing pemain, dapat berupa segiempat dari 

kertas manila, atau benda-benda lain misalnya kancing baju, uang logam dan 

lain-lain. (Romlah, 2006: 120-121) 

 

Kemudian Johnson (2007:225) Perangkat berikutnya yang perlu 

dipersiapkan yaitu partisipan dan perannya. Satu kegiatan penting dalam 

pelaksanaan simulasi ialah penyiapan partisipan simulasi. Partisipan adalah 

peserta simulasi yang terlibat dalam simulasi. Partisipan tersebut adalah sebagai 

berikut: (a)Fasilitator; (b) Penulis; (c) Pemain; (d) Pemegang peran; (e) Penonton  

Astuti, A. D. Sugiyo, S. & Sujarwo,S.  (2013) teknik simulasi dalam 

bimbingan kelompok terbukti efektif meningkatkan komunikasi interpersonal 

siswa. Hal ini nampak dari hasil penelitian yang didapat. Para anggota kelompok 

menglami peningkatakan kemampuannya dalam erkomunikasi interpersonal. 

2.2.4.2.9 Topik simulasi 
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Simulasi dapat menggunakan berbagai macam topik yang berkaitan dengan 

perkembangan peserta dan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

konselor sekolah dalam memberikan bimbingan dan konseling. Dijelaskan oleh 

Barus (2011:3) bahwa “Topik-topik simulasi dapat diambil dari artikel di internet, 

buku paket tentang simulasi yang menyenangkan, buku bimbingan karier ataupun 

dari kreatifitas konselor sendiri berdasarkan observasi terhadap kebutuhan siswa”. 

Topik-topik simulasi disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan latar 

belakang lingkungan anak, dengan demikian mereka tidak merasa melakukan 

sesuatu yang tidak mereka sukai. 

Berdasarkan pendapat pendapat yang telah dikemukakan  penggunaan 

teknik simulasi terbukti efektif dalam peningkatan kemampuan subjek penelitian, 

maka dapat diduga bahwa model bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam 

melalui simulasi juga akan efektif dalam meningkatkan komunikasi interpersonal 

siswa MTs yang terdiri atas aspek keterbukaan dan aspek komunikasi 

interpersonal, penggunaan komunikasi interpersonal, pemahaman komunikasi 

interpersonal dan pengelolaan komunikasi interpersonal bagi peningkatan 

perkembangan diri individu.  

Keefektifan model bimbingan kelompok melalui simulasi untuk 

meningkatkan komunikasi interpersonal siswa yang terdiri atas empat aspek 

tersebut dapat didukung oleh kondisi bahwa dalam model bimbingan kelompok 

melalui simulasi tersebut, konseli (1) aktif menindakkan keempat aspek 

komunikasi interpersonal secara terarah; (2) memperoleh balikan secara langsung 

atas kekurangan dan kelebihannya sehingga dengan segera siswa tersebut 
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meningkatkan kemampuan yang rendah dan mengembangkan kemampuan yang 

telah baik; (3) memperoleh model dari anggota kelompok dalam simulasi 

sehingga konseli dapat meningkatkan kemampuan tertentu dari komunikasi 

interpersonal yang dirasa kurang berdasarkan model yang diterimanya, dan (4) 

memperoleh banyak kesempatan mempraktikkan secara langsung kemampuan-

kemampuan dalam komunikasi interpersonalnya secara optimal. 

Model bimbingan kelompok dengan teknik simulasi untuk meningkatkan 

komunikasi interpersonal siswa MTs akan mengikuti tahap-tahap penyusunan 

model sebagai berikut: (1) penetapan tujuan yang ingin dicapai dari model 

bimbingan kelompok dengan teknik simulasi; (2) penentuan kriteria model 

bimbingan kelompok dengan teknik simulasi yang diharapkan; (3) penentuan hal-

hal yang dibutuhkan untuk membuat model bimbingan kelompok dengan teknik 

simulasi; (4) pemerolehan hasil model bimbingan kelompok dengan teknik 

simulasi; (5) penentuan balikan apakah hasil tersebut memenuhi tujuan dan 

kriteria yang telah ditetapkan; (6) penilaian keseluruhan proses pengembangan 

teknik simulasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan (Jones dalam Ramli, 

2007). 

Berdasarkan tahap-tahap pengembangan tersebut di atas, model bimbingan 

kelompok berbasis nilai-nilai islam dengan teknik simulasi untuk peningkatan 

komunikasi interpersonal siswa MTs yang dihasilkan memuat komponen: (1) 

panduan pelaksanaan model bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam 

dengan teknik simulasi bagi peningkatan komunikasi interpersonal siswa MTs; 

(2) media simulasi, yaitu perangkat yang diperlukan bagi terlaksananya model 



64 

 

bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam dengan teknik simulasi, seperti: 

papan simulasi berbentuk dadu dengan enam warna dan angka, kartu situasi atau 

masalah, dan papan permainan. Tahap tahap pengembangan model tersebut akan 

dirangkum dalam kerangka model bimbingan kelompok berbasis nilai islam 

dengan teknik simulasi untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa MTs. 

(Terlampir di lampiran 22) 

2.2.5 Hubungan Bimbingan Kelompok Berbasis Nilai Islam dengan teknik 

simulasi 

Bimbingan kelompok memiliki befrbagai teknik dalam melaksanakan 

bimbingan kelompok. Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan dlah 

teknik simulasi. Bimbingan kelompok secara konvensional dilaksanakan untuk 

semua orang dari berbagai agama, ras, sukubangsa dan aspek lainnya. Tetapi 

untuk bimbingan kelompok berbasis nilai islam ini menekankan pada salah satu 

aspek yaitu merujuk menggunakan Al-Qur’an dalam pelaksanaan bimbingan 

kelompoknya. 

Jannati, Z., Sutoyo, A., Sugiharto (2016) Bimbingan kelompok berbasis 

nilai-nilai islam bertujuan untuk membantu siswa dalam memecahkan suatu 

permasalahan baru serta melepaskan perasaan-persasan negatif yang ada pada diri 

pribadi dan lebih mengembangkan proses sosialisasi serta penghargaan sehingga 

memiliki keilmuan tentang akhlaq yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran. 

Setyowati, P,A., Dwikurnaningsih, P (2015) bimbingan kelompok berbasis 

nilai islam dapat pula mengurangi perilaku asertif dan juga memotivasi siswa 

untuk meningkatkan kemampuan dirinya dengan merencanakan, merumuskan 
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pola hidup yang lebih baik agar dapat menyelesaikan masalah yang dialami 

dirinya. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan  di atas dibutuhkan adanya suatu 

peran serta seluruh pihak dalam kegiatan bimbingan kelompok. 

Anomsari, P,H., Hartati, S.,  Awalya (2013) mengungkapkan bahwa teknik dalam 

bimbingan kelompok yang berupa teknik simulasi dalam penelitiannya terbukti efektif 

untuk meningkatkan kemandirian. Dalam hal ini, komunikasi interpersonal menjadi salah 

satu bagain dari kemandirian yaitu kemandirian berbicara. Berarti bahwa individu dapat 

memutuskan sendiri tindakan yang akan dilakukan selama tidak melanggar norma agama 

dan norma sosial maupun norma lainnya. 

Hidayati, I., Mulawarman., dan Awalya (2017) dalam penelitiannya 

memperoleh hasil bahwa regulasi berpendapat berpotensi meningkatkan 

ketrampilan peserta didik dalam berkomunikasi interpersonal. Hal ini nampak 

pada tiap tahap bimbingan kelompok. Dan akan lebih menampakkan diri bila 

dinamika kelompok muncul dalam proses bimbingan kelompok tersebut. 

Bharathy, S (2013) memperoleh hasil penelitian bahwa teknik simulasi yang 

dipadukan dengan bermain peran terbukti efektif dalam melatih keterampilan 

bersosialisasi dan mengungkapkan aktualisasi diri. Tidak semua peserta didik 

memiliki tingkat yang sama mengenai kemampuan komunikasi interpersonalnya. 

Oleh karena itu, membutuhkan ketrampilan konselor atau pemimpin kelompok 

dalam mengarahkanjalnnya bimbingan kelompok agar tujuan dapat tercapai 

secara alami dan sesuai harapan.  

Dari pendapat dan hasil penelitian di atas, dapat menyimpulkan bahwa 

bimbingan kelompok tidak dapat berdiri sendiri atau mengandalkan satu aspek 

saja. Tetapi membutuhkan aspek lainnya agar tercapai tujuan yang diharapkan. 
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Nilai-nilai islam tentang komunikasi interpersonal diharapkan dapat membantu 

mengoptimalkan komunikasi interpersonal.  

Aini,N., DYP, Sugiharto., Sutoyo, A (2014) bimbingan kelompok berbasis 

nilai islam efektif meningkatkan ketrampilan social salah satunya keterampilan 

dalam berkomunikasi interpersonal. Tentunya ditunjang dengan sumber daya 

manusia yang mendukung. Sejalan dengan hasil penelitian dari Putro, E,A., 

Sugiharto, DYP., Sugiyo (2013). Peneliti menemukan bahwa kecemasan 

berkomunikasi secara interpersonal dapat dikurangi dengan mengikuti bimbingan 

kelompok dan mendapat lingkungan yang mendukung. Selain dari penelitian-

penelitian diatas, Siwinarti, Tajri,I., Widodo, J. (2012) teknik simulasi dapat 

membuat para anggota kelompok merasa rileks dan bebas mengekpresikan 

dirinya. 

Dapat kita simpulkan bahwa bimbingan kelompok berbasis nilai islam 

dirasa efektif dalam meningkatkan komunikasi interpersonal para peserta didik. 

Dengan bimbingan kelompok tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

ketrampilan komuniksi dan berdampak pada aspek-aspek pribadi lainnya yang 

positif. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Bimbingan kelompok yang menggunakan nilai islami dengan teknik 

simulasi hakikatnya adalah bimbingan yang dilakukan melalui kelompok secara 

tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik secara verbal atau non verbal. Manusia merupakan makhluk 

sosial yang mempunyai dorongan sosial untuk berhubungan dengan orang lain. 
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Oleh karena itu, terjadilah komunikasi interpersonal antara manusia satu dengan 

manusia yang lain.  

Di lingkungan sekolahpun juga demikian, khususnya para siswa. Pada usia 

sekolah menengah pertama, siswa perlu diberikan pengetahuan mengenai 

pentingnya komunikasi interpersonal bagi mereka. Hal ini bukan berarti 

komunikasi intrapersonal tidak penting karena keduanya adalah dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia.  Kompetensi interpersonal 

melengkapi kompetensi intrapersonal. Keduanya penting bagi pertumbuhan 

psikologis dan pemenuhan kebutuhan. Ketika siswa mampu berhubungan baik 

dengan diri mereka sendiri dan orang lain, mereka akan mengalami pemenuhan 

kebutuhan secara positif.  

Januarty., S, Mamesah., M & Hanim., W (2014) Pada masa tugas 

perkembangannya, siswa mulai berkomunikasi interpersonal lebih banyak dengan 

orang lain dibandingkan ketika berada di lingkungan keluarga sehingga 

komunikasi interpersonal sangat diperlukan. Dari bermain individual berubah 

menjadi bermain secara kelompok. Awlawi & Hafidz., A (2013) Siswa mulai 

memasuki masa kelompok sebaya yaitu masa dimana kesadaran sosial 

berkembang secara cepat. Akibat keterlibatan siswa dalam kelompok sebaya, 

dapat membuat mereka belajar bersosialisasi dan mengembangkan konsep diri 

yang positif melalui komunikasi interpersonal yang mereka lakukan. Kasanah, 

P,R,M (2014) mengungkapkan berkomunikasi interpersonal secara kelompok 

membuat siswa lebih bertanggung jawab dan bekerjasama dengan teman dan 

anggota kelompoknya saat berada dalam suatu simulasi yang diberikan. Cerkez, 

Y., Altinay, Z., Altinay, F., & Bashirova, E.  (2012) Siswa belajar bergaul dan 

menyesuaikan diri merupakan usaha mereka untuk membangkitkan pemahaman 



68 

 

tentang lingkungan dan mengasah komunikasi interpersonalnya. Haqiqi, A (2017) 

menambahkan simulasi yanag menyertakan otak dan organ tubuh akan mudah 

diterima oleh siswa saat mengikuti bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam. 

Berdasarkan analisis uraian di atas diduga bahwa penerapan teknik simulasi 

dapat digunakan sebagai strategi dalam pemberian bimbingan kelompok berbasis 

nilai-nilai islam untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa MTs. 

Berikut gambaran kerangka berpikir secara teoritis: 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

 

 

Berdasarkan kajian pustaka tentang peningkatan Komunikasi Interpersonal 

Siswa dengan menggunakan model pengembangan bimbingan kelompok berbasis 

nilai-nilai islam dengan teknik simulasi di atas, maka dirumuskan hipotesis pokok 

penelitian yaitu “model bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam dengan 

teknik simulasi efektif untuk meningkatkan Komunikasi Interpersonal Siswa kelas 

VII MTs N 1 Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015”.  

Meningkatnya kemampuan: 

1.Berempati yang baik,  

2.Berkomunikasi dan 

mempengaruhi orang lain. 

3.Memimpin dan 

mengorganisasikan 

kelompok. 

4.Menjalin hubungan. 

Bimbingan 

Kelompok 

Out Put 

Teknik 

 Simulasi 

Model Bimbingan 

kelompok berbasis nilai-

nilai islam dengan 

Teknik Simulasi 

Input 

Nilai-nilai 
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Kurangnya kemampuan: 

1.Berempati   

2.Berkomunikasi dan 

mempengaruhi orang lain. 

3.Memimpin dan 

mengorganisasikan 

kelompok. 

4.Menjalin hubungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab lima diuraikan simpulan, implikasi dan saran terhadap 

penyelenggaraan bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam teknik 

simulasi serta saran untuk mengembangkan bimbingan kelompok. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya yang dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian 

sebagai berikut: 

(1) Gambaran pelaksanaan bimbingan kelompok di MTs N 1 Kudus 

menunjukkan bahwa bimbingan kelompok pada dasarnya telah 

terencana dalam program bimbingan dan konseling, namun kenyataan 

dalam pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan rencana karena 

dilaksanakan secara insidental, yaitu dilaksanakan hanya ketika 

dibutuhkan saja serta bersifat tradisional, yaitu hanya dengan diskusi 

tanpa mempertimbangkan teknik apa yang tepat dalam membantu siswa 

menyelesaikan permasalahan secara tepat pula.  

(2) Gambaran Komunikasi Interpersonal Siswa kelas VII MTs N 1 Kudus 

rata-rata berada pada kategori cukup. Para siswa belum mampu 

memahami komunikasi interpersonal dirinya dengan baik dan belum 

bisa memotivasi dirinya pada hal-hal yang positif serta menjalin 

hubungan yang baik dengan orang-orang dilingkungan sekitarnya. 
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(3) Rumusan model bimbingan kelompok dengan teknik simulasi untuk 

meningkatkan komunikasi interpersonal siswa merupakan suatu proses 

pemberian bantuan kepada para siswa dalam memanfaatkan dinamika 

kelompok untuk meningkatkan komunikasi interpersonal mereka secara 

optimal melalui aktivitas yang menyenangkan dalam situasi yang 

menyerupai kehidupan nyata yang terdiri dari tahap pembentukan, 

tahap peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Model itu 

tersusun atas 8 komponen yaitu: Rasional, Tujuan, Asumsi, Target 

Intervensi, Peran dan Kualifikasi Konselor, Media Permainan Simulasi, 

Prosedur Permainan Simulasi serta Evaluasi keberhasilan.  

(4) Model bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam dengan teknik 

simulasi efektif bagi peningkatkan komunikasi interpersonal siswa 

kelas VII MTs N 1 Kudus. Keefektifan model bimbingan kelompok 

tersebut dapat dilihat dari perbedaan yang signifikan antara skor 

perolehan komunikasi interpersonal siswa kelompok eksperimen yang 

lebih tinggi dari pada skor perolehan komunikasi interpersonal siswa 

kelompok kontrol.  

5.2 Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, ada beberapa implikasi 

terhadap hasil-hasil penelitian ini: 

5.2.1Teoritis 

Hasil pengembangan model yang dirancang dapat dilihat sebagai - 
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panduan untuk digunakan dalam tataran ilmiah. Proses desain dan 

pengembangan model didasarkan atas pengamatan secara cermat melalui 

studi pendahuluan yang kemudian divalidasi dan diujicobakan 

menggunakan metodologi research and development. 

5.2.2 Praktis 

(1) Peran konselor dalam model bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai 

islam dengan teknik simulasi untuk meningkatkan komunikasi 

interpersonal adalah sebagai perencana, model, motivator, fasilitator 

dan evaluator. 

(2) Proses dalam bimbingan kelompok lebih membangun dinamika 

kelompok yang baik, dan pengembangan seluruh potensi untuk 

mengoptimalkan pencapaian tugas-tugas perkembangan dan 

pencegahan terhadap kondisi yang dapat menghambat perkembangan 

siswa. 

(3) Penelitian  telah menemukan dan menganalisis adanya data tentang 

rendahnya komunikasi interpersonal siswa di MTs N 1 Kudus, di 

mana sebelum ada penelitian terdapat indikator lemah dan dapat 

ditingkatkan melalui penelitian pengembangan model bimbingan 

kelompok berbasis nilai-nilai islam teknik simulasi. Penelitian 

semacam ini dapat terus dilakukan dengan berbagai metode dan 

pendekatan, sehingga  diperoleh data-data lain dengan perspektif 

kajian yang berbeda terkait persoalan komunikasi interpersonal. 
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Dengan demikian, penelitian dapat dilakukan dengan merumuskan 

pendekatan penelitian lain untuk menyelesaikan persoalan remaja. 

(4) Penelitian ini telah menghasilkan model bimbingan kelompok 

berbasis nilai-nilai islam teknik simulasi untuk meningkatkan 

komunikasi interpersonal siswa MTs Negeri 1 Kudus. Pengembangan 

semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga 

proses bimbingan kelompok di MTs Negeri 1 Kudus, dan sekolah lain 

dapat merespon beragam persoalan remaja yang semakin kompleks. 

(5) Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan komunikasi 

interperonal dengan pengembangan model bimbingan kelompok 

berbasis nilai-nilai islam di MTs Negeri 1 Kudus, sehingga model 

layanan bimbingan kelokmpok islami dapat diterapkan di MTs Negeri 

1 Kudus sebagai salah satu bahan layanan Bimbingan Konseling, dan 

diujicoba penerapannya untuk sekolah dan kepentingan lain dengan 

beberapa penyesuaian.  

(6) Sekolah perlu mengadakan perbaikan sistem pendidikan khususnya 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling, diantaranya: (a) 

pelaksanaan semua layanan bimbingan dan konseling pada umumnya 

dan bimbingan kelompok pada khususnya didasarkan pada need 

asessment, (b) pelaksanaan bimbingan kelompok (c) tahap-tahap yang 

terdapat dalam bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam 

hendaknya diaplikasikan, (d) topik yang dibahas hendaknya 

berdasarkan masalah yang sedang dialami siswa, (e) dalam bimbingan 
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kelompok hendaknya menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

(7) Model layanan informasi model bimbingan kelompok berbasis nilai-

nilai islam teknik simulasi bisa diadopsi oleh Madrasah Tsanawiyah 

ataupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang lain yang memiliki 

karakteristik sama. 

5.3 Saran 

5.3.1 Bagi Guru Bimbingan Konseling atau Konselor  

Bagi guru bimbingan konseling atau konselor atau  individu yang 

bergerak dan terlibat dalam penanganan siswa untuk memberikan 

pendampingan dan penanganan siswa dengan lebih cepat dan terarah 

serta dapat menggunakan model bimbingan kelompok berbasis nilai-

nilai islam dengan teknik simulasi untuk meningkatkan komunikasi 

interpersonal siswa. Selain itu, kompetensi pemimpin kelompok 

seyogyanya adalah lulusan sarjana bimbingan dan konseling dan 

memahami mengenai pengembangan komunikasi interpersonal pada 

tingkat sekolah menengah.  

5.3.2 Bagi Sekolah 

Bagi sekolah, alangkah baiknya bila guru bimbingan sekolah 

diberikan waktu memberikan pelayanan kepada siswa secara terjadwal 

dan memberikan kesempatan guru bimbingan konseling untuk lebih 

mengaktualisasikan dirinya. Salah satunya mengikuti pelatihan 

kegiatan pelayanan bimbingan konseling yang bersifat kekinian 
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bersama lembaga pendidikan latihan yang terpercaya maupun yang 

sejenisnya. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada siswa dapat  

uptodate. 

5.3.3 Bagi Pengembangan Model Selanjutnya 

(2) Model ini memiliki kelemahan salah satunya adalah anggota kelompok 

kurang bisa terbuka sepenuhnya, masih ada hal yang ditutup-tutupi. 

Kemungkinan dikarenakan pemimpin kelompoknya adalah orang luar 

yang belum akrab, bukan gurunya dan juga bukan teman sebayanya. 

Maka saran yang diberikan jika model ini akan dikembangkan lagi 

adalah pemimpin kelompoknya adalah dari guru BK yang mereka 

sudah akrab dan teman sebayanya yang sudah terlatih dan berkompeten 

untuk memimpin kelompok, harapannya anggota kelompok dapat lebih 

terbuka sepenuhnya sehingga model yang dikembangkan lebih efektif. 

(3) Penelitian eksperimen berikutnya, tidak hanya memberikan perlakuan 

terhadap kelompok eksperimen saja malainkan terhadap kelompok 

kontrol, sehingga ada ketercapaian di dalam membandingkan 

keefektifan dari metode yang di uji dan mengingat subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas VII, maka untuk mengetahui keefektifan model 

bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai islam dengan teknik simulasi 

tersebut terhadap subjek penelitian yang lebih luas, maka perlu 

dilakukan penelitian lanjutan dengan melibatkan siswa-siswa kelas VIII 

dan IX. 
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