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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab pertama mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

A. Latar Belakang Penelitian 

Komunikasi adalah hal penting dalam kehidupan manusia. Baik 

disadari atau tidak setiap orang pasti berkomunikasi dengan orang lain. 

Komunikasi merupakan hal mutlak yang tidak dapat dielakkan.  Berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan orang lain merupakan cara yang dapat digunakan 

untuk mencapai pemenuhan kebutuhan manusia. Komunikasi merupakan hal 

inti dari eksistensi manusia. Sebagian besar manusia menghabiskan waktu 

sekitar 80-90% waktu bangunnya untuk berkomunikasi dengan orang lain baik 

ketika berada di rumah, tempat kerja, sekolah atau ketika  melakukan kegiatan 

sehari-hari yang lain. Melalui berkomunikasi dengan orang lain maka secara 

tidak langsung dapat mengembangkan hubungan interpersonal seseorang.  

Komunikasi memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan 

manusia. Tidak akan terjadi transaksi apabila tidak terdapat komunikasi. 

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa komunikasi memegang peranan 

penting pada keberhasilan seseorang. Berhasil tidaknya seseorang membina 

karir, bisnis, berpolitik dan aspek kehidupan yang lain tidak terlepas dari 

kemampuan orang tersebut dalam berkomunikasi. Contoh konkret dari sosok 

yang berhasil karena mempunyai kemampuan komunikasi yang baik adalah 

Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mensyi‟arkan Islam dengan metode 

komunikasi yang baik. Dari Indonesia kita mempunyai Soekarno sebagai tokoh 

proklamator yang handal dalam berkomunikasi.  
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Berkomunikasi dengan orang lain tentunya memberikan dampak 

terhadap kehidupan seseorang. Beberapa manfaat dari komunikasi 

interpersonal adalah meningkatkan kualitas hubungan dengan keluarga, teman, 

rekan kerja serta dapat meningkatkan kualitas kesehatan fisik dan emosi 

seseorang. Oleh karena itu komunikasi menjadi kebutuhan hidup manusia. 

Packard (1974) menyebutkan apabila seseorang mengalami kegagalan dalam 

melakukan komunikasi interpersonal dengan orang lain ia akan menjadi 

agresif, senang berkhayal, „dingin‟, sakit fisik dan mental, dan mengalami 

flight syndrome (ingin melarikan diri dari lingkungannya). 

Kebutuhan untuk berkomunikasi berlangsung di sepanjang rentang 

kehidupan manusia termasuk ketika seseorang dalam usia remaja. Usia remaja 

merupakan usia peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada 

masa ini terjadi perubahan pada diri remaja baik dari segi fisik, emosi, minat, 

peran, serta perubahan nilai-nilai yang dianut. Dalam menyikapi perubahan ini 

remaja cenderung bersikap ambivalen yakni menginginkan adanya kebebasan 

tetapi sering takut untuk bertanggung jawab pada keputusan yang diambil. 

Selain itu mereka cenderung mudah mengikuti perkembangan yang terjadi di 

masyarakat, kurang menyukai hal-hal yang konvensional. Hal ini berkebalikan 

dengan kondisi orang tua yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda 

dengan remaja. Perbedaan cara pandang dari dua generasi ini sering 

menimbulkan konflik di antara mereka.  

Santrock (dalam Kafle, 2013, hlm. 25) menyebutkan 

“....The adolescent compares her parents to an ideal standard and then 

criticizes their flaws in the same way; parents see their adolescent 

changing from an obeying compliant child to noncompliant, oppositional, 

and resistant. Most of the conflicts involve everyday events of family life 

like making bedroom tidy, getting home at certain time, not talking for 

long on the phone...” 
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Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa terjadi perbedaan sudut 

pandang dan keinginan antara remaja dengan orang tua yang akhirnya 

menimbulkan konflik antara remaja dengan orang tuanya. Remaja 

menginginkan orang tuanya memiliki cara pandang yang ideal, mereka juga 

menganggap bahwa orang tua sering mengkritik kekurangan mereka. 

Sedangkan dari sudut pandang orang tua menganggap anak-anaknya berubah 

dari patuh menjadi pemberontak. Penelitian lain yang dilakukan oleh De Goede 

(2009, hlm. 36) menunjukkan bahwa konflik antara orang tua dan remaja 

meningkat pada masa peralihan dari awal remaja menuju ke masa tengah 

remaja. Hurlock (1980, hlm.  208) menyebut usia remaja sebagai masa 

bermasalah yang sulit diatasi baik bagi remaja laki-laki maupun perempuan, 

hal ini disebabkan karena permasalahan yang mereka alami di masa 

sebelumnya sering diselesaikan oleh orang dewasa di dekatnya sehingga 

mereka tidak memiliki pengalaman untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. 

Alasan lain adalah remaja telah menganggap dirinya mandiri sehingga mereka 

merasa tidak memerlukan bantuan dari orang lain seperti orang tua maupun 

guru. Hal ini yang biasanya menjadi pemicu konflik antara remaja dengan 

orang tua. 

Sekitar 85 % remaja mengalami masalah dengan orang tua baik 

berkaitan dengan penolakan terhadap nilai-nilai yang berlaku, gejolak 

emosional maupun konflik antara remaja dengan orang tuanya (Collins & 

Laursen, 2004; Steinberg, 1990). Menurut Youniss & Smollar ( dalam Smetana 

dkk, 2006, hlm. 259) hubungan remaja dengan keluarganya mengalami 

perubahan di awal usia remaja dan menjadi kembali stabil ketika memasuki 

masa akhir remaja.  

Pada awal masa, hubungan antara remaja dengan orang tua diwarnai 

dengan  perselisihan, pertengkaran dan perbedaan pendapat yang terjadi hampir 

setiap hari ( Collins & Laursen 2004, Holmbeck 1996, Smetana 1996). Pada 
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dasarnya konflik yang terjadi ketika usia remaja merupakan hal yang wajar 

sebagai akibat dari adanya pergeseran peran dan nilai yang dialami oleh 

remaja. Akan tetapi konflik ini perlu dikendalikan agar tidak terjadi konflik 

berkepanjangan yang nantinya akan berdampak pada timbulnya permasalahan-

permasalahan remaja lainnya seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja, 

membolos, gangguan kecemasan dan perilaku maladjusted yang lain. Asyanti 

dan Lestari (2009) melakukan penelitian tentang konflik antara remaja dengan 

orang tua, dari 469 remaja diperoleh data tentang konflik yang terjadi dalam 

hubungan antara orang tua dengan remaja berkaitan dengan masalah prestasi 

akademik, pengelolaan waktu luang, penggunaan telepon seluler, pemilihan 

pakaian, pemilihan teman, dan hubungan dengan lawan jenis. Reaksi yang 

paling banyak diekspresikan orang tua dalam menghadapi konflik tersebut 

adalah marah. 

Beberapa kasus yang terjadi pada usia remaja biasanya dilatarbelakangi 

karena faktor keluarga seperti kurangnya perhatian maupun konflik internal 

dalam keluarga. Sebuah contoh kasus yang terjadi pada siswa di salah satu 

sekolah menengah pertama (SMP) di Jakarta tentang perilaku asusila yang 

dilakukan menjadi sorotan masyarakat. Menurut pengakuan kepada orang 

tuanya, siswi tersebut merupakan korban bullying teman-temannya yang 

memaksa untuk melakukan tindakan asusila tersebut. Akan tetapi fakta yang 

diperoleh menunjukkan hal lain dimana pelaku berbuat asusila di sekolah tanpa 

adanya paksaan. Dari hal tersebut nampak tidak adanya kesesuaian antara 

informasi yang diberikan oleh orang tua dan anak. Kondisi ini memunculkan 

sebuah pertanyaan tentang interaksi dan pola berkomunikasi antara pelaku 

dengan keluarga. Suriadi (2013) menyebutkan permasalahan utama anak masa 

kini tidak hanya dari faktor ekonomi dan pendidikan tetapi juga masalah 

komunikasi yang kurang antara anak dengan orang tua.  
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Data yang diperoleh di lapangan dari hasil analisis Inventori Kebutuhan 

dan Masalah Siswa (IKMS) di SMA N 1 Rembang menunjukkan hasil dari 49 

siswa terdapat 21 siswa yang memilih item pernyataan “bingung menentukan 

sikap ketika berbeda pendapat dengan orang tua”. Jika dipersentasekan maka 

siswa yang mengalami masalah ini sebanyak 53,8%.  Dari data tersebut dapat 

dipahami bahwa ternyata remaja memiliki hambatan dalam menyampaikan 

pendapat dengan orang tuanya masing-masing.  

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru BK di SMAN 1 

Rembang diperoleh keterangan bahwa banyak orang tua siswa yang tidak 

mengetahui permasalahan yang dialami oleh anak-anaknya, sebagian dari 

orang tua mengetahui permasalahan anak-anaknya dari guru BK. Hal ini terjadi 

karena para siswa ketika berada di rumah menunjukkan perilaku yang wajar 

seperti tidak memiliki masalah dan tidak banyak bercerita tentang 

permasalahan pribadinya. Keterangan tersebut mengindikasikan tidak adanya 

keterbukaan komunikasi antara siswa dengan orang tuanya. 

 Beberapa kasus di lapangan tersebut memberikan gambaran bahwa 

salah satu dari kompleksitas masalah yang dialami oleh remaja adalah interaksi 

dengan orang tua, khususnya dalam hal komunikasi. Meskipun masalah ini 

terjadi di rumah tetapi seringkali membawa dampak pada efektivitas belajar 

dan berkegiatan di sekolah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa komunikasi 

yang terbentuk di dalam lingkungan keluarga berdampak pada motivasi belajar 

dan pencapaian prestasi akademik siswa di sekolah (Junaidi, 2013; Hodijah, 

2007). Oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang baik antara siswa dengan 

orang tuanya agar motivasi dan prestasi belajar mereka baik. 

Mengingat pentingnya komunikasi interpersonal dalam kehidupan 

seseorang maka kemampuan dan keterampilan untuk berkomunikasi perlu 

dibina. Upaya pembinaan ini dapat dilakukan baik di sekolah maupun di 
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rumah. Anggarasari dan Kumolohadi (2007) melakukan eksperimen kepada 

sekelompok orang yang mempunyai rasa malu dengan menggunakan pelatihan 

komunikasi interpersonal. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya 

perbedaan rasa malu yang dimiliki oleh anggota kelompok. Dengan demikian 

dipahami bahwa dengan memberikan intervensi pada kemampuan komunikasi 

seseorang akan memberikan pengaruh pada perubahan kemampuan 

komunikasi yang dimiliki.  

Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegrasi dalam 

pendidikan di sekolah mempunyai peranan penting untuk membantu siswa 

mengatasi berbagai permasalahan sosial yang menghambat perkembangannya. 

Menurut Yusuf (2009, hlm. 55) bimbingan sosial menyangkut pengembangan 

pemahaman tentang keragaman budaya atau adat istiadat; sikap-sikap sosial; 

dan kemampuan berhubungan sosial secara positif dengan orang tua, guru, 

teman dan staf sekolah. Bimbingan sosial diberikan kepada siswa agar siswa 

mampu mengembangkan kemampuan bersosialisasinya dengan orang lain dan 

salah satunya adalah dengan orang tua. Namun pada kenyataanya layanan 

bimbingan dan konseling belum berfungsi secara maksimal dalam upaya 

pengembangan kemampuan komunikasi interpersonal antara siswa dengan 

orang tua. Fakta di lapangan menggambarkan bahwa program bimbingan dan 

konseling disusun secara komprehensif tetapi pada pelaksanaannya sering 

terjebak pada salah satu bidang saja misalnya tentang belajar dan karir. Oleh 

karena itu perlu adanya suatu kegiatan BK yang aplikatif, dimana mampu 

menyentuh aspek sosial siswa khususnya tentang kemampuan komunikasi 

interpersonalnya.  

Karakteristik remaja yang lebih dekat dan mendengarkan teman 

sebayanya membuat pendekatan kelompok lebih efektif digunakan untuk 

mengatasi masalah yang dialami oleh remaja. Hasil penelitian Nickerson dan 

Nagle (dalam Aminudin, 2012, hlm. 8) menemukan bahwa pada masa remaja 
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komunikasi dengan kepercayaan pada orang tua berkurang dan beralih pada 

teman sebaya untuk memenuhi kebutuhan akan kelekatan. Berbagai penelitian 

yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa remaja akan lebih 

mendengarkan teman sebayanya daripada orang tuanya, jadi kelompok 

memberikan sumber belajar dan eksplorasi informasi yang lebih dalam untuk 

remaja (Jacob, 2012, hlm. 420). Penelitian lain yang dilakukan oleh Sujarwo 

(2010) menyimpulkan bahwa bimbingan teman sebaya terbukti efektif untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal siswa SMAN 1 Pagelaran 

Kabupaten Pringsewu terutama pada aspek percaya, sikap suportif dan sikap 

terbuka. Mengacu pada beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan, 

pemberian layanan dalam  kelompok dengan melibatkan teman sebaya dirasa 

akan lebih  efektif untuk mengatasi permasalahan sosial yang dialami oleh 

siswa. 

 Menyikapi karakteristik remaja yang senang dengan hal baru, tidak 

menyukai hal-hal yang monoton tentunya akan menjadi sebuah tantangan 

tersendiri bagi guru pembimbing untuk bisa menciptakan dinamika dalam 

kelompok menjadi lebih menyenangkan. Salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk membuat kegiatan dalam kelompok menjadi lebih menyenangkan bagi 

remaja adalah dengan menggunakan teknik role-play. Jacob (2012, hlm.  423) 

menyebutkan bahwa ketika melibatkan remaja dalam kelompok, seorang 

pemimpin kelompok harus merencanakan kegiatan yang relevan dan menarik. 

Menggunakan role-plays, moral dilemma exercises, sentence completions, dan 

common readings akan mendorong anggota untuk bisa lebih terlibat dalam 

kegiatan.  

B. Rumusan Masalah 

Kualitas komunikasi interpersonal yang terjadi antara orang tua dan 

remaja juga mempengaruhi perkembangan remaja. Hal ini didukung oleh 
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penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Wahyuningsih (2009) 

tentang korelasi antara komunikasi orang tua-remaja dengan identity 

achievement remaja akhir, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi positif antara komunikasi orang tua-remaja dengan identity 

achievement remaja. Artinya, semakin tinggi intensitas dan kualitas 

komunikasi antara orang tua dengan remaja maka identity achievement yang 

terbentuk juga akan semakin berkualitas dan sebaliknya.  

Hasil penelitian Saputra (2013) memperkuat asumsi bahwa komunikasi 

interpersonal orang tua-remaja penting dalam proses perkembangan remaja. 

Penelitian ini terfokus pada hubungan antara komunikasi interpersonal antara 

orang tua dan anak terhadap tingkat kenakalan remaja di Kelurahan Karang 

Asam Hilir Samarinda. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara komunikasi interpersonal antara orang tua-anak dengan 

kenakalan remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Angarasari dan Kumolohadi 

(2007) menunjukkan bahwa rasa malu seseorang dalam berkomunikasi dapat 

ditingkatkan dengan dengan memberikan pelatihan komunikasi interpesonal. 

Sedangkan Sujawo (2010) melakukan penelitian untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi interpersonal remaja diperoleh hasil bahwa dengan 

menggunakan bimbingan teman sebaya kemammpuan komunikasi interpersnal 

siswa dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan uraian tentang pentingnya komunikasi interpersonal dalam 

kehidupan seseorang; hasil penelitian sebelumnya; serta fakta yang diperoleh 

di lapangan tentang peranan BK dalam mengembangkan kemampuan 

komunikasi interpersonal siswa, maka layanan bimbingan ditekankan pada 

layanan dasar untuk mengkaji lebih dalam tentang kemampuan komunikasi 

interpersonal siswa dengan orang tua yang bermanfaat untuk perkembangan 

diri siswa ke depan. Adapun strategi bimbingan yang dipilih dalam penelitian 

ini melalui layanan dasar berupa bimbingan dengan teknik role-play. 
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Penggunaan teknik role-play ini dimaksudkan untuk menginternalisasikan 

proses pembelajaran  tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang tua pada 

diri siswa. Sehingga kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan orang 

tuanya lebih berkembang, menjadi terbuka, mampu berempati dan memiliki 

sikap positif terhadap orang tua.  

Beberapa alasan penggunaan teknik role-play untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi interpersonal siswa dengan orang tua di dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Teknik role-play merupakan strategi yang sesuai dengan kondisi sosial dan 

keluarga yang ada. 

2. Teknik role-play menekankan pada kondisi pembelajaran sosial dan melihat 

perilaku kerjasama yang disimulasikan siswa antara kondisi sosial dan 

intelektualitas yang dimiliki. 

3. Teknik role-play menawarkan pembelajaran dengan konsep experiential 

learning sehingga membuat siswa lebih tertarik untuk ikut terlibat. 

4. Di dalam teknik role-play siswa akan belajar tentang empati dan 

pemahaman tentang cara pandang orang lain yang berbeda-beda. Peran yang 

dimainkan dalam role-play ini didasarkan pada kejadian yang telah terjadi 

atau yang mungkin akan terjadi.  

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA N 1 

Rembang yang mengalami masalah dalam berkomunikasi dengan orang tuanya 

kemudian akan diberi intervensi melalui bimbingan dengan teknik role-play. 

Melalui intervensi tersebut diharapkan siswa mampu mengembangkan 

keterampilannya dalam berkomunikasi dengan orang tua sehingga tercipta 

hubungan yang lebih harmonis. 

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengungkap permasalahan 

kemampuan berkomunikasi siswa, serta melakukan pengkajian lebih mendalam 
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tentang keefektifan teknik role-play yang akan dilaksanakan sebagai upaya 

mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal siswa.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta fokus penelitian, maka 

pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seperti apa gambaran kemampuan komunikasi interpersonal siswa SMA 

Negeri 1 Rembang Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimanakah keefektifan role-play dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi interpersonal siswa dengan orang tua? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan 

intervensi bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kemampuan 

komunikasi interpersonal siswa dalam pendekatan kelompok. Secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memperoleh gambaran tentang kemampuan siswa SMAN 1 Rembang 

Tahun Ajaran 2014/2015 dalam berkomunikasi interpersonal dengan 

orang tua. 

2. Menguji keefektifan teknik role-play dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi interpersonal siswa dengan orang tua. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis 

1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

sumbangan pemikiran ilmiah dan menambah pengetahuan. 
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b) Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut tentang 

permasalahan yang terkait. 

c) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan baru bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan pada umumnya serta pengembangan ilmu bimbingan dan 

konseling pada khususnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu : 

a) Bagi siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan siswa dapat mengembangkan 

kemampuan komunikasi interpersonalnya yang akan berguna bagi kehidupan 

ke depan. 

b) Bagi konselor 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan konselor 

dalam usaha membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi siswa dengan orang tua. 

c) Bagi sekolah 

Memberikan bahan acuan bagi pihak sekolah untuk membentuk pribadi 

siswa yang sociable. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari 5 bab yaitu bab 1,2,3,4, dan 5. Pada bab 1 berisi 

tentang pendahuluan, di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang 

penelitian yang menjelaskan alasan peneliti memilih tema dan judul penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 

yakni kajian pustaka di dalamnya tercakup tentang konseptualisasi komunikasi 

interpersonal dan teknik role-play. Kemudian bab 3 tentang metode penelitian, 

di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan 
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subjek penelitian, metode pemilihan subjek, desain penelitian, metode analisis 

data, serta hipotesis penelitian. Bab 4 berisi tentang hasil temuan dan 

pembahasan temuan penelitian. Pembahasan penelitian dalam tesis ini bersifat 

tematik. Jadi setiap hasil penelitian yan diperoleh langsung dibahas, tidak 

dipisahkan dalam sub bab tersendiri. Selanjutnya pada bab 5 berisi tentang 

simpulan hasil penelitian, implikasi dalam bimbingan dan konseling, serta 

rekomendasi yang didasarkan pada hasil penelitian.  


