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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan komunikasi 

interpersonal yang dimiliki siswa kelas XII IPA SMA Negeri 2 Pagaralam. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kuantitatif. kemudian data yang 

dikumpulkan menggunakan skala psikologis model skala Likert. Subyek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA SMA Negeri 2 Pagaralam dengan 

jumlah populasi sebanyak 64. Dari data yang dianalisis menggunakan rumus (%) 

persentase, Hasil analisis data yang diperoleh terdapat 13 dari 64 siswa memiliki 

keterampilan komunikasi interpersonal yang berada pada ketegori tinggi dengan 

didapatkan persentase sebesar (20,3), 38 dari 64 siswa  berada pada kategori 

sedang dengan hasil persentase yang didapatkan sebesar (59,4%), kemudian dan 

13 dari 64  siswa berada pada ketegori rendah dengan hasi persentase sebesar 

(20,3%). Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

komunikasi interpersonal yang dimiliki siswa kelas XII IPA SMA Negeri 2 

Pagaralam berada pada kategori sedang. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the level of interpersonal communication 

skills of the XII IPA class student of  SMA Negeri 2 Pagaralam. This study uses a 

quantitative descriptive method, Then the data collected using a psychological  

scale likert scale model. The subjects in this study were students off class XII IPA 

at SMA Negeri 2 Pagaralam with a total of 64. From the data analyzed using the 

formula (%) percentage , so that the data obtained there were 13 out of 64 students 

who have interpersonal communication skilss that are in the high category with a  

percentage of ( 20,3 % ), 38 of the 64 students are in the medium category with 

the percentage result, obtained by ( 59,4 %), then and 13 of the 64 students are in 

the low category with a percentage result of ( 20,3 % ). So from the above 

explanation above, it can be concluded that the interpersonal communication 

skilss off class XII science student at SMA Negeri 2 Pagaralam are in the medium 

category.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya manusia adalah makhuk sosial. Effendi (Dalam 

Purwantisianing, 2017:80) menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial 

bisa disebut dengan makhluk yang hidup bersama antara individu lainya sehingga 

setiap individu tidak bisa mengerjakan aktivitasnya sendiri tanpa bantuan dari 

individu yang lain. Oleh karena itu dalam setiap aktivitasnya manusia atau 

individu sebagai makhluk sosial akan meminta bantuan kepada individu yang lain 

karena individu juga membutuhkan wadah untuk melaksanakan aktivitas atau 

kegiatanya. Manusia sebagai makhluk sosial pasti berhubungan dengan individu 

atau manusia yang lain, karena ingin mengenali dan mengetahui hal-hal 

dilingkungan sekitar, jadi manusia dengan rasa ingin tahunya tersebut 

mengharuskan agar berkomunikasi. 

Sebagai makhluk sosial setiap individu perlu untuk melakukan interaksi 

antar individu atau manusia yang lainya karena sebagai makhluk sosial setiap 

individu akan melakukan kegiatan bersama terhadap individu lain diluar dalam 

lingkup sosial karena sebagai makhluk sosial manusia harus bisa beradaptasi 

dilingkungan luar sehingga tidak menjadi manusia yang terasingkan dilingkungan. 

Komala (Dalam Makmun Khairani, 2015:12-13) ilmu komunikasi selalu berkaitan 

dengan ilmu atau landasan pada ilmu komunikasi itu sendiri dan juga terdapat 

ilmuwan-ilmuwan komunikasi yang memberikan dukungan untuk menciptakan 

dan menerapkan ilmu komunikasi. Karena adanya komunikasi membuat individu 

atau manusia bisa saling memberikan perhatian, menumbuhkan rasa kasih sayang, 

persahabatan serta untuk mengembangkan perabadan. Komunikasi ialah untuk 

menentukan karakter serta kualiatas yang dimiliki manusia. 

Komunikasi merupakan suatu proses untuk mengungkapkan pikiran serta 

perasaan dari individu ke individu lainya dan menggunakan lambang yang 

mempunyai arti diantara kedua individu tersebut sehingga disituasi tertentu bisa 

saja menggunakan atau memakai media yang bisa merubah tingkah laku individu 

atau manusia untuk mengharapkan ada hasil yang diperoleh. Effendi (Dalam 
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Purwantisianing, 2017:86-88). Melalui komunikasi apa yang dirasakan individu 

seperti perasaan maupun sikap dapat dipahami, tetapi komunkasi yang efektif itu 

jika pesan yang disampaikan tersebut dapat diterima dengan baik dengan 

penerima. Keterampilan komunikasi sangat penting untuk mendapatkan interaksi 

yang baik secara interpersonal supaya komunikasi yang diperoleh dapat 

menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Komunikasi merupakan proses yang 

dilakukan manusia untuk menyampaikan suatu informasi seperti ide, pesan dari 

individu kepada ndividu yang lain. 

Everett M. Roggers (Dalam Ngalimun, 2018:03) menjelaskan bahwa   

komunikasi interpersonal adalah suatu reaksi sosial yang mana antara individu 

dengan individu lainya saling mempengaruhi. Komunikasi interpersonal itu 

dilakukan dari mulut ke mulut secara tatap muka. Keterampilan Komunikasi 

interpersonal merupakan suatu proses penyampaian pesan kepada individu atau 

dengan kelompok kecil yang dilakukan secara langsung melalui verbal maupun 

non verbal dan mengharapkan feedback. Keterampilan komunikasi interpersonal 

adalah keterampilan yang harus dilatih kemudian dikembangkan karena 

keterampilan tersebut bukan ada dari sejak lahir. Keterampilan Komunikasi 

interpersonal siswa yang tidak berjalan dengan baik atau memiliki keterampilan 

yang rendah akan sangat berpengaruh atau berdampak pada potensi yang ada pada 

dirinya seperti dibidang sosial, karir sehingga tidak dapat optimal dalam 

mengembangkan potensi yang ada. Komunikasi interpersonal atau komunikasi 

interpersonal memiliki tingkat yang tinggi dalam terjadinya komunikasi antar 

individu, karena dalam komunikasi interpersonal mempunyai potensi yang efektif 

dalam melakukan hal untuk membujuk maupun mempengaruhi orang lain, karena 

dalam hal ini kita dapat menggunakan lima alat indera yang dimiliki untuk 

meningkatkan daya bujuk kita kepada komunikan.  Agar komunikasi interpersonal 

terjadi biasanya kepada orang-orang dengan latar belakang yang sama, karena 

mempunyai latar belakang yang sama akan membuat komunikan dan komunitator 

tersebut merasa cocok. Supaya komunikasi interpersonal itu berjalan dengan baik 

maka diharapkan mempunyai sikap yang jujur, terbuka, saling percaya, 
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menghargai,memahami serta saling dukung untuk mengembangkan kualitas yang 

dimiliki. 

SMA Negeri 2 Pagaralam adalah salah satu sekolah Negeri yang 

mempunyai siswa yang banyak dan memiliki usia umum yaitu masih remaja dan 

dimana siswa siswa tersebut tidak terlepas dengan komunikasi, baik komunikasi 

dengan guru, teman maupun dalam proses pembelajaran dan memiliki tingkat 

kemampuan komunikasi yang bebeda-beda. Siswa yang masih remaja ini ketika 

mengalami kegagalan atau tidak tercapai proses komuikasi yang baik maka siswa 

tersebut akan mengalami kesulitan berinteraksi dan dikucilkan dilingkunganya 

sedangkan siswa yang berhasil dengan baik dalam berkomunikasi akan sangat 

mudah untuk membangun hubungan sosial dilingkunganya dan juga akan 

berdampak baik pada pengembangan prestasinya. 

Dari hasil wawancara dengan salah satu guru Bimbingan Konseling SMA 

Negeri 2 pada tanggal 23 september 2020 melalui daring menggunakan aplikasi 

whatsapp yaitu melalui pesan (Message) karena SMA Negeri 2 belum 

melaksankan proses belajar mengajar secara tatap muka, kemudian melalui 

wawancara tersebutguru Bimbingan Konseling mengatakan bahwa banyak 

permasalahan sosial yang dialami siswa seperti konflik dengan teman, perkelahian 

yang disebabkan dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. dari penjelasan di 

atas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “ 

Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas XII IPA SMA Negeri 2 

Pagaralam”
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas 

ialah, “Bagaimana Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas XII IPA 

SMA N 2 Pagaralam”  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui keterampilan komunikasi 

interpersonal siswa kelas XII IPA SMA Negeri 2 Pagaralam. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wawasan dan diharapkan agar siswa bisa mengetahui 

tentang keterampilan komunikasi interpersonal serta pentingnya mempunyai 

keterampilan tersebut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Wali Kelas 

Untuk membantu dan memberikan informasi agar siswa-siswa bisa meningkatkan 

lagi keterampilan komunikasi interpersonal yang dimiliiki 

1.4.2.2 Bagi Guru BK 

Sebagai bahan masukan agar bisa membantu siswa-siswa dalam meningkatkan 

keterampilan komunikasi interpersonal. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

Supaya menambah pengetahuan tentang keterampilan komunikasi interpersonal 

dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya
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