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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia 

membutuhkan keberadaan manusia lain terkait kebutuhannya baik dalam bentuk 

jasa maupun kebutuhan yang sifatnya material. Kebutuhan manusia akan mudah 

terpenuhi dari orang lain apabila terjalin suatu hubungan yang baik antar sesama 

manusia yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya, memerlukan hubungan sosial yang ramah dengan cara 

membina hubungan yang baik dengan orang lain. Manusia selalu ingin 

berhubungan dengan orang lain secara positif. Manusia ingin bergabung dengan 

orang lain, ingin mengendalikan dan dikendalikan, dan ingin mencintai dan 

dicintai (Jalaludin Rakhmat, 2005: 14). 

Masa remaja dapat disebut sebagai masa sosial karena sepanjang masa 

remaja, remaja mengalami perkembangan sosial. Perkembangan sosial remaja 

semakin tampak jelas dan sangat dominan. Remaja mulai memiliki kepekaan dan 

kesadaran terhadap respon lingkungan, kesadaran akan kesunyian, dan juga 

kebutuhan akan teman untuk berinteraksi dan berbagi. Masa remaja juga 

merupakan awal pembentukan kematangan karakter sosial dari seseorang yang 

akan menjadi bekal kemampuan bersosialisasi kelak ketika beranjak dewasa. 

Perkembangan sosial remaja dapat diukur dengan melihat bagaimana remaja 
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melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Interaksi sosial yang baik 

menuntut remaja untuk melakukan komunikasi. 

Komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses 

kehidupan. Sebagian besar waktu yang dimiliki manusia digunakan untuk 

melakukan komunikasi. Kualitas dan kemampuan berkomunikasi menjadi ukuran 

sejauh mana seseorang dapat diterima atau tidak di lingkungan sosialnya. Melalui 

komunikasi, seorang remaja dapat memahami antar sesamanya dan mengetahui  

informasi mengenai lingkungan interaksi sekitarnya, sehingga mampu  

mengambil tindakan dan keputusan sebagai respon informasi yang diberikan. 

Enjang (2009: 17) mengungkapkan beberapa bentuk komunikasi, yaitu : 

1. Komunikasi Intrapersonal, merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam 

diri seseorang, berupa pengolahan informasi melalui pancaindra dan sistem 

saraf.  

2. Komunikasi Interpersonal, merupakan komunikasi yang dilakukan secara 

langsung antara seseorang dengan orang lainnya. 

3. Komunikasi Kelompok, merupakan komunikasi yang berlangsung di antara 

suatu kelompok. Pada komunikasi kelompok, setiap individu yang terlibat 

masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya 

dalam kelompok. 

4. Komunikasi Massa, Komunikasi massa adalah komunikasi menggunakan 

media, baik media cetak maupun media elektronik yang dikelola oleh suatu 
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lembaga atau orang yang dilembagakan yang ditujukan kepada orang yang 

tersebar di banyak tempat. 

Bentuk komunikasi yang paling efektif dilakukan yaitu komunikasi 

interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang 

paling efektif dalam mengubah sikap, opini dan perilaku komunikan dibandingkan 

dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Komunikasi interpersonal terjadi 

antara dua orang dengan bentuk percakapan face to face dan adanya feedback 

secara langsung atau seketika. Pada komunikasi interpersonal, komunikasi 

berlangsung secara mendalam, karena komunikasi yang berlangsung bersifat 

dialogis dan para komunikan dapat berbicara sampai hal-hal yang bersifat pribadi.  

Barnlund mengemukakan beberapa ciri khas yang membedakan 

komunikasi interpersonal dengan komunikasi lainnya, yaitu : (1) terjadi secara 

spontan, (2) tidak mempunyai struktur yang teratur atau diatur, (3) terjadi secara 

kebetulan, (4) tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu, (5) 

dilakukan oleh orang-orang yang identitas keanggotaan yang kurang jelas, (6) bisa 

terjadi sambil lalu (DeVito, 1968: 45). Dari beberapa ciri yang telah dipaparkan, 

dapat diketahui komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang penting 

dan banyak dilakukan dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya. 

 Tingkatan dan konteks komunikasi interpersonal mewakili satuan terkecil 

interaksi manusia sebelum beranjak ke dalam tingkatan dan jangkauan 

komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, dan 

komunikasi massa. Komunikasi interpersonal dapat mencakup semua jenis 
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hubungan manusia mulai dari hubungan yang paling singkat, sederhana dan biasa, 

yang seringkali diwarnai oleh kesan pertama, hingga hubungan yang paling 

mendalam dan relatif permanen. 

Menurut Mulyana (2005: 73) komunikasi interpersonal  adalah 

komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap 

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau 

nonverbal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua 

orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid dan 

sebagainya. 

Senada dengan Mulyana, Devito (Effendy, 1985:60) mendefinisikan 

komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan 

antara dua orang, atau diantara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa 

efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi Interpersonal dimulai 

dengan lima kualitas umum yang dipertimbangkan yaitu keterbukaan (openness), 

empati (empathy), sikap mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), 

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

Komunikasi interpersonal merupakan unsur yang sangat penting bagi 

perkembangan psikologis remaja yang sehat. Johnson (Supratiknya, 1995: 21) 

mengemukakan beberapa manfaat dari hubungan komunikasi interpersonal bagi 

remaja yaitu : (1) komunikasi interpersonal membantu perkembangan intelektual 

dan sosial remaja, (2) identitas atau jati diri remaja terbentuk lewat komunikasi 

dengan orang lain, (3) dalam rangka memahami realitas di sekelilingnya, remaja 
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melakukan perbandingan sosial untuk memperoleh pemahaman mengenai dunia 

di sekelilingnya, (4) kesehatan mental remaja sebagian ditentukan oleh kualitas 

komunikasi atau hubungan interpersonal yang terjalin antara remaja terutama 

dengan orang-orang terdekatnya (significant others). 

Komunikasi interpersonal mempunyai dampak yang cukup besar bagi 

kehidupan remaja. Vance Packard (1974: 57) dalam penelitiannya mengemukakan 

“Bila seseorang mengalami kegagalan dalam melakukan komunikasi interpersonal 

dengan orang lain akan menjadi agresif, senang berkhayal, ‘dingin’, sakit fisik dan 

mental, dan mengalami ‘flight syndrome’ (ingin melarikan diri dari 

lingkungannya)”. Remaja yang mengalami kegagalan dalam melakukan 

komunikasi interpersonal dengan lingkungannya, mengakibatkan remaja tidak 

diterima,  ditolak dan dikucilkan. Kegagalan melakukan komunikasi interpersonal 

akan membuat remaja semakin mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi 

sosial yang lebih luas. Kesedihan akibat ketidakmampuan melakukan komunikasi 

interpersonal, remaja cenderung menarik diri dan melakukan tindakan agresif, 

sedangkan remaja yang berhasil melakukan komunikasi interpersonal dengan baik 

akan memberi dampak yang baik pula pada hubungan sosial dengan 

lingkungannya.  

Remaja memegang peranan penting dalam proses kehidupannya. Salah 

satu peranan yang harus dilakukan remaja yaitu peranannya sebagai seorang siswa 

di sekolah.  Seorang siswa dalam memasuki lingkungan sekolah terkadang 

menjadi problema bagi dirinya. Siswa  merasa dirinya dihadapkan dengan 
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suasana, lingkungan, dan teman-teman yang baru, sehingga  siswa harus mampu 

berinteraksi dengan lingkungan sekolahnya. Upaya siswa dalam melakukan 

proses interaksi dapat ditunjukan dengan kemampuannya dalam berkomunikasi 

dengan orang lain. Siswa harus mampu berkomunikasi, baik secara verbal 

maupun non verbal. Siswa yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi yang 

diindikasikan dengan kecanggungan dalam melakukan komunikasi interpersonal 

akan menimbulkan persoalan bagi dirinya disekolah.   

Menurut Tedjasaputra (2004: 34) siswa yang memiliki kesulitan dalam 

melakukan komunikasi interpersonal akan mengalami persoalan yaitu sulit 

menyesuaikan diri, mudah marah, cenderung memaksakan kehendak, egois, dan 

ingin menang sendiri sehingga mudah terlibat perselisihan. Persoalan-persoalan 

yang dialami siswa dalam ketidakmampuannya melakukan komunikasi 

interpersonal cenderung  akan menghambat pembentukan kepribadian dan 

aktualisasi diri dalam kehidupan, terutama dalam meraih prestasi disekolah dan 

dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan lain yang lebih kompleks. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di  SMA Negeri 15 Bandung yang 

dilakukan pada tanggal 25 februari 2011 melalui wawancara dengan guru BK dan 

pengamatan langsung menunjukan kurangnya kemampuan komunikasi 

interpersonal yang dimiliki siswa. Kurangnya kemampuan komunikasi 

interpersonal siswa dapat dilihat dari perilaku siswa kelas X Tahun Ajaran 

2011/2012 yaitu pada aspek keterbukaan terlihat perilaku yang menunjukan 

banyak siswa yang cenderung diam ketika diberi kesempatan untuk bertanya dan 
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mengemukakan pendapat; pada aspek empati menunjukan siswa bersikap tidak 

peduli ketika melihat temannya menangis, dan siswa cenderung mengejek teman 

yang memperoleh nilai jelek; pada aspek sikap mendukung, siswa cenderung 

tidak mendengarkan temannya yang sedang berbicara di depan kelas; dan pada 

aspek sikap positif  dapat dilihat siswa merasa tidak percaya diri ketika diminta 

untuk menjadi ketua dalam sebuah diskusi dan siswa merasa malu berbicara di 

depan kelas. Hasil studi pendahuluan yang diperoleh selain menunjukan 

kurangnya kemampuan siswa dalam pencapaian aspek komunikasi interpersonal 

juga menunjukan program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah lebih 

banyak terfokus pada layanan pemberian informasi dan orientasi, dan kurang 

mengakomodasi upaya pengembangan kemampuan siswa dalam komunikasi 

interpersonalnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zayiroh (2007: 72) pada 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Ungaran terhadap keefektifan layanan bimbingan 

kelompok dalam meningkatkan perilaku komunikasi interpersonal yang ditinjau 

dari lima aspek yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, rasa positif, dan 

kesetaraan. Aspek-aspek komunikasi interpersonal siswa kelas X SMA Negeri 1 

Ungaran sebelum memperoleh layanan bimbingan kelompok menunjukkan 

sebagian besar berada pada kriteria rendah. Dengan jumlah persentase pada sub 

variabel keterbukaan (48,6%), empati (48,8%),  dukungan (50,2 %),  rasa positif 

(46,9 %). Sub variabel kesetaraan termasuk dalam kriteria sangat rendah dengan 

persentase skor ( 43,5%). Dari kelima sub variabel yang merupakan aspek-aspek 
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dalam komunikasi interpersonal, menunjukan kecenderungan kurangnya 

kemampuan komunikasi interpersonal yang dimiliki siswa kelas X SMA Negeri 1 

Ungaran.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wiwiek Daryati (1995: 128) di salah 

satu SMA Negeri di Bandung, menunjukan beberapa gambaran penting dalam 

komunikasi interpersonal yaitu : (1) hubungan antara tingkat kecerdasan fasilitator 

(komunikator) dengan seluruh aspek kemampuan komunikasi interpersonal 

memiliki hubungan rendah, (2) hubungan antara aspek hubungan interpersonal 

fasilitator (komunikator) dengan aspek kemampuan komunikasi interpersonal 

memiliki hubungan erat, (3) hubungan antara aspek persuasif fasilitator 

(komunikator) dengan aspek kemampuan komunikasi interpersonal memiliki 

hubungan erat. Penelitian menyimpulkan terdapat banyak faktor penentu yang 

sangat menunjang terbentuknya suatu komunikasi interpersonal yang efektif 

khususnya dalam kegiatan belajar dan pencapaian prestasi siswa di sekolah serta 

disebutkan siswa yang kurang memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, 

selain memiliki persoalan dalam bersosialisasi juga akan mengalami hambatan 

prestasi. 

Penelitian-penelitian terdahulu, menunjukan ketidakmampuan siswa dalam 

mengembangkan komunikasi interpersonal cenderung menunjukan perilaku yang 

negatif. Salah satu perilaku negatif yang dimaksud yaitu dalam bentuk menarik 

diri dalam masyarakat (negatif pasif) maupun dalam bentuk agresif terhadap 

masyarakat (negatif aktif) (Yusuf 2000 : 26). Siswa yang memiliki perilaku 
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negatif di sekolah akan menimbulkan gangguan dalam berinteraksi sosial yang 

mengakibatkan keterasingan siswa dari lingkungannya.  

Fenomena ketidakmampuan siswa dalam melakukan komunikasi 

interpersonal, perlu memperoleh perhatian khusus dari semua pendidik di sekolah. 

Bimbingan dan konseling sebagai suatu sub sistem pendidikan memiliki peran 

penting dalam mendukung pencapaian proses pembelajaran dengan memfasilitasi 

siswa agar mampu mencapai perkembangannya dengan optimal. Salah satu 

perkembangan yang harus dicapai siswa di sekolah yaitu perkembangan sosial 

terutama dalam mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal. 

Bentuk bimbingan yang dapat diberikan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal ialah bimbingan pribadi-

sosial, karena  bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan untuk membantu 

siswa mengatasi masalah-masalah yang bersifat pribadi sebagai akibat 

ketidakmampuan siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. 

Bimbingan pribadi sosial dirasa tepat untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonalnya, karena 

ketidakmampuan siswa melakukan komunikasi interpersonal akan menimbulkan 

persoalan pribadi bagi siswa dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. 

Bimbingan pribadi sosial diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menangani masalah-masalah dirinya 

yang meliputi masalah  hubungan dengan sesama teman, pemahaman sifat, 

kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah dan masyarakat,  
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penyelesaian konflik, serta kemampuannya dalam melakukan komunikasi 

interpersonal dengan orang lain (Juntika Nurikhsan, 2007: 16). Dengan demikian, 

sudah menjadi tugas konselor untuk mengambil peran serta peduli dalam 

membantu siswa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialaminya dan 

membantu siswa  dalam mengembangkan potensinya secara optimal, khususnya 

dalam mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal, karena 

komunikasi interpersonal merupakan salah satu potensi yang harus dimiliki siswa.  

Bimbingan pribadi sosial untuk mengembangkan kemampuan komunikasi 

interpersonal siswa perlu disusun dalam rancangan program bimbingan dan 

konseling yang direncanakan secara sistematis, terarah, dan terpadu. Program 

bimbingan pribadi sosial selain diharapkan dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal juga diharapkan dapat 

membantu mengatasi permasalahan yang bersifat pribadi akibat dari 

ketidakmampuannya dalam melakukan komunikasi interpersonal. 

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan, penelitian  mengangkat masalah 

“Program Bimbingan Pribadi Sosial untuk Mengembangkan Kemampuan 

Komunikasi Interpersonal Siswa”. (Studi Deskriptif terhadap Siswa Kelas X 

SMA Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012) 

 

B.  Rumusan Masalah 

Sekolah sebagai lingkungan sosial tempat siswa mengembangkan 

hubungan sosial dengan teman sebaya dan orang dewasa, harus mampu 
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menciptakan dan memberikan suasana psikologis yang mendorong siswa untuk 

melakukan komunikasi interpersonal dengan baik. Kemampuan komunikasi 

interpersonal di sekolah ditunjukan melalui hubungan interpersonal yang 

harmonis dengan teman, guru-guru, staf tata usaha dan karyawan, dan orang 

dewasa lainnya.  

Kemampuan komunikasi interpersonal merupakan hal penting yang harus 

dimiliki oleh masing-masing siswa di sekolah. Pada kemampuan komunikasi 

interpersonal, siswa dapat memahami dan saling berbagi dengan individu lain 

yang menjadi lawan interaksinya sehingga lebih mudah diterima dalam 

lingkungan. Siswa yang tidak memiliki kemampuan komunikasi interpersonal 

akan mengalami hambatan dalam proses interaksi, cenderung merasa terasing atau 

terkucilkan dalam lingkungannya terutama dalam lingkungan  sekolah. 

Usaha ke arah pengembangan kemampuan komunikasi interpersonal dapat 

dilakukan dengan memberikan intervensi dalam bentuk bimbingan dan konseling. 

Bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa yang 

dilakukan secara berkesinambungan agar siswa dapat memahami dirinya dan 

dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan 

sekolah, keluarga dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya. Bentuk 

bimbingan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi 

interpersonal siswa yaitu melalui bimbingan pribadi sosial, bimbingan pribadi 

sosial merupakan jenis bimbingan untuk membantu siswa mengatasi masalah-

masalah yang bersifat pribadi sebagai akibat ketidakmampuan siswa dalam 
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menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Ketidakmampuan siswa dalam 

melakukan komunikasi interpersonal akan menimbulkan persoalan pribadi bagi 

siswa dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Bimbingan pribadi 

sosial dirasa tepat untuk mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal 

siswa. 

Bimbingan pribadi sosial dapat diberikan secara tepat dan menyeluruh. 

Tepat dalam arti layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

siswa, menyeluruh dalam arti dapat melayani seluruh kebutuhan perkembangan 

siswa. Bimbingan pribadi sosial dikemas dalam sebuah rancangan program 

bimbingan dan konseling yang lengkap dalam mengembangkan kemampuan 

komunikasi interpersonal siswa. 

Mengingat pentingnya program pribadi sosial di sekolah yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa, tuntutan lingkungan masyarakat dan kebijakan lembaga 

untuk membantu siswa mencapai kompetensi pribadi sosial, maka rumusan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah “Bagaimanakah rumusan 

program hipotetik bimbingan pribadi-sosial untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi interpersonal siswa?” 

  Adapun rumusan masalah dijabarkan dalam pertanyaan penelitian, yaitu :  

Bagaimanakah gambaran umum kemampuan komunikasi interpersonal siswa 

kelas X SMA Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012? 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk merumuskan program hipotetik 

bimbingan pribadi-sosial untuk mengembangkan kemampuan komunikasi 

interpersonal siswa kelas X SMA Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012. 

Secara khusus tujuan dari penelitian yaitu memperoleh gambaran umum 

kemampuan komunikasi interpersonal siswa kelas X SMA Negeri 15 Bandung 

Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitiian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah : 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi dalam membuat 

kebijakan untuk menciptakan budaya sekolah yang dapat memfasilitasi 

perkembangan kemampuan komunikasi interpersonal siswa dengan cara bekerja 

sama dengan seluruh staf sekolah. 

2. Bagi Konselor 

Hasil penelitian dapat dijadikan suatu pedoman dalam pengembangan 

program bimbingan pribadi sosial pada periode selanjutnya untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal siswa. 

3. Bagi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Penelitian akan  menjadi salah satu model program bimbingan pribadi 

sosial untuk mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal siswa. 



14 

 

 

 

E.  Asumsi Dasar 

1. Proses komunikasi dapat berlangsung apabila terjadi pertukaran informasi 

antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang akan disampaikan dapat 

diterima dengan baik (Cangara, 2003: 19). 

2. Komunikasi interpersonal dimulai dengan lima kualitas umum yang 

dipertimbangkan yaitu keterbukaan (Openess), empati (Empathy), sikap 

mendukung (Supportiveness), sikap positif (Positiveness), kesetaraan 

(Equality) (DeVito, 1997: 259: 264). 

3. Komunikasi interpersonal membantu perkembangan intelektual dan sosial 

(Johnson,1981 dalam Supratiknya, 2003: 9). 

4. Mead mengungkapkan komunikasi interpersonal merupakan hal yang penting 

untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan pribadi (Enjang, 2009: 10). 

5. Komunikasi interpersonal merupakan salah satu dari beberapa faktor sosial 

(Enjang, 2009: 12). 

6. Bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan yang membantu para siswa 

dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi sosial seperti 

masalah pergaulan, penyelesaian konflik, penyesuaian diri (M. Surya, 

1988:47). 

7. Bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan yang diarahkan untuk 

memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam 

menangani masalah-masalah dirinya, meliputi masalah  hubungan dengan 

sesama teman, pemahaman sifat, penyesuaian diri dengan lingkungan 
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pendidikan dan masyarakat, penyelesaian konflik, serta kemampuan diri yaitu 

kemampuannya dalam melakukan komunikasi interpersonal dengan orang lain 

(Juntika Nurikhsan, 2007: 16). 

 

F.  Metodologi Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam mengetahui tingkatan kemampuan 

komunikasi interpersonal siswa SMA Negeri 15 Bandung. Profil komunikasi 

interpersonal siswa yang ditampilkan dapat dilihat melalui data numerikal atau 

angka yang diperoleh secara statistika (analisis statistik). 

Metode yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk 

menggambarkan profil kemampuan komunikasi interpersonal siswa kelas X SMA 

Negeri 15 Bandung yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan program 

pribadi-sosial untuk mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal siswa 

kelas X SMA Negeri 15 Bandung. 

2. Populasi dan Sampel  

Pertimbangan dasar dalam menentukan sampel dan populasi penelitian di 

SMA Negeri 15 Bandung adalah belum adanya program bimbingan pribadi-sosial 

yang dikhususkan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal 

siswa di sekolah. 
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Sampel penelitian diambil dari populasi siswa kelas X SMA Negeri 15 

Bandung Tahun Ajaran 2011/2012. Dengan asumsi kelas X merupakan bagian 

dari masa pengenalan (orientasi) sehingga siswa masih dalam proses interaksi 

dengan lingkungan sekolah maupun dengan teman sebayanya. Pada saat 

melakukan proses interaksi, siswa kelas X di sekolah perlu memiliki kemampuan 

komunikasi interpersonal yang baik, sehingga siswa dapat dengan mudah diterima 

di lingkungan sekolah maupun lingkungan lainnya tempat siswa berada. 

Pada populasi kelas X SMA Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012, 

akan diambil sampel untuk pengolahan data awal yang akan dijadikan landasan 

pembuatan program bimbingan pribadi sosial untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi interpersonal siswa. Pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling yang diperoleh berdasarkan rekomendasi dari konselor dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan penjelasan 

Surakhmad (1998: 100), yaitu “apabila populasi di bawah 100 dapat dipergunakan 

sampel sebesar 50%, dan jika berada di antara 100 sampai 1000, maka 

dipergunakan sampel sebesar 15% - 50% dari jumlah populasi”. Sampel 

digunakan sebagai pengolahan data awal pembuatan program. 

3. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan alat atau 

instrument berupa angket. Angket atau kuesioner dipergunakan untuk 

memperoleh gambaran mengenai kemampuan komunikasi interpersonal siswa di 
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sekolah. Instrumen di buat berdasarkan indikator yang memuat aspek 

keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. 

 

 



 

 

 


