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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

 

Bagian ini merupakan paparan hasil penelitian dan analisis data. Hal ini 

akan dipaparkan setelah penelitian dilaksanakan atau setelah pengumpulan data 

dilapangan dengan mengacu pada tujuan penelitian, yaitu penerapan pola 

komunikasi persuasif guru BK/konselor dalam menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. 

Data atau temuan penelitian mengenai penerapan pola komunikasi 

persuasif guru BK/konselor dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa adalah 

meliputi: (a) Identitas subyek unsur dasar proses komunikasi persuasif, (b) setting 

penerapan pola komunikasi persuasif, (c) proses penerapan pola komunikasi 

persuasif, dan (d) evaluasi dan hambatan penerapan pola komunikasi persuasif. 

Masing-masing data atau temuan penelitian tersebut dipaparkan berikut ini. 

A. Identitas Subyek 

Sebelum membahas keseluruhan dari komunikasi persuasif yang 

diterapkan oleh guru BK di SMKN 3, maka terlebih dahulu peneliti memberikan 

kriteria yang menjadi subyek pada penelitian berikut ini. 

Subyek yang menjadi narasumber terdiri dari  guru BK dan siswa.  

Adapun guru BK tersebut adalah ibu Tantiana yang mengajar kelas X Jurusan 

Akomodasi Perhotelan.  Sedangkan  subyek lainnya adalah siswa kelas X yang 

mempunyai permasalahan berjumlah 25 siswa dengan jumlah 5 orang siswa laki-

laki dan 20 siswa perempuan. 
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Tabel 1 
Identitas Subyek Berdasarkan  

Jenis Kelamin 
 

No Jenis Kelamin Jumlah 
(Orang) 

Persentase (%) 

1. Laki-laki 5 20% 

2. Perempuan 20 80% 

 Jumlah 25 100% 

  Sumber : Identitas Subyek 

Dipilihnya jurusan  Akomodasi Perhotelan dalam penelitian ini, adalah  

dengan pertimbangan bahwa jurusan ini dipilih dari beberapa jurusan yang lain, 

karena jurusan akomodasi perhotelan merupakan jurusan yang paling sering  

mengalami permasalahan.  Karakteristik  siswa perhotelan yang sedikit berbeda 

dengan jurusan lain, demikian pula latar belakang permasalahan keluarga yang 

banyak dialami siswa di jurusan ini merupakan keputusan untuk menjadikan 

subyek penelitian dalam  penelitian ini.  Dari tiga tingkatan jurusan Akomodasi 

Perhotelan,  kelas X merupakan kelas yang  dianggap paling rawan oleh guru BK.  

Karena pada awal-awal masuk di sekolah menengah kejuruan dengan bekal yang 

kurang, membuat siswa dalam memilih jurusan terkadang hanya karena ikut-

ikutan.  Oleh karena itu, guru BK  harus mendampingi di awal pembelajaran 

karena banyak  masa penyesuaian dari sekolah menengah pertama ke jenjang yang 

lebih tinggi yaitu sekolah menengah atas atau kejuruan.  Hal ini sangat 

mempengaruhi  siswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mempengaruhi 

dalam motivasi belajar siswa. 
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Ibu Tantiana sebagai subyek dari guru BK dipilih selain karena ibu 

Tantiana merupakan guru  BK di jurusan Akomodasi Perhotelan , ibu Tantiana 

juga merupakan salah satu guru BK Senior sekaligus menjabat sebagai Wakil 

Kepala sekolah bidang  kesiswaan.  Selain guru senior, Ibu Tantiana juga telah 

bersertifikasi dan merupakan koordinator guru-guru BK di SMKN 3 Malang. 

B. Analisis Data 

1. Setting Penerapan Komunikasi Persuasif 

 

Setting atau  latar penerapan komunikasi persuasif  yang diterapkan oleh  

guru BK  atau bu Tantiana  tidak terbatas pada satu setting atau lokasi.  Guru BK 

bisa mengadakan layanan dan pendekatan pada siswa pada saat jam pelajaran 

maupun di luar jam pelajaran.  Hal ini sangat berbeda dengan guru bidang studi 

yang mengharuskan satu  tempat yang khusus dalam proses pembelajaran. 

 

 

Gambar 3.1  ruang BK 
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Tampak pada gambar ruangan guru BK yang dibuat senyaman mungkin 

dan tampak pada gambar 3.1 di atas jalinan komunikasi yang baik  antara siswa 

laki-laki bercerita dan berkomunikasi secara bebas kepada ibu Tantiana.  Di 

sebelah kiri ibu Tantiana tampak dengan jelas siswa tertawa .  Ibu Tantiana 

memberi petuah atau nasehat kepada siswanya tanpa  adanya  jarak  bahkan 

tampak seperti seorang teman atau orang tua kepada anaknya.   

Selain  ruang kelas dalam proses pembelajaran, ruang BK untuk layanan 

bimbingan konseling beberapa setting dan lokasi layanan bimbingan yang disukai 

oleh siswa adalah ruangan terbuka. 

 

Gambar 3.2  di Taman dengan guru BK 

 

Tampak pada gambar 3.2  Ibu Tantiana dengan siswa-siswanya  sedang 

berkomunikasi.  Dalam proses komunikasi tersebut lebih terjalin keakraban.  Guru 

tampaknya lebih bisa masuk pada dunia remaja. Dan unsure-unsur persuasif yang 

akan diberikan ke siswa lebih bisa masuk.  Hal tersebut seperti dalam teori Pesan 

persuasif menurut Littlejohn (2009:63).  Pada teori ini pesan persuasive 
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dipandang sebagai usaha sadar untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan 

memanipulasi motif-motif ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Makna 

memanipulasi disini bukanlah mengurangi atau menambah faktum-faktum yang 

berkaitan dengan motif-motif sasaran, sehingga tergerak untuk mengikuti maksud 

pesan yang disampaikan. 

Hal tersebut seperti dalam wawancara yang dilakukan pada sejumlah 

subyek yang menyatakan sikap dan penampilan guru Bk sangat menyenangkan.  

Berikut hasil wawancara dengan beberapa siswa yang mendapat layanan langsung 

dengan ibu Tantiana untuk pertanyaan nomor 1 tentang kegiatan bimbingan 

belajar itu dipersiapkan secara matang dan baik oleh guru BK/Konselor. 

“iya sudah disiapkan, karena guru bk juga harus memberi motivasi 
untuk siswanya dalam meraih cita-cita” (Wawancara dengan Rahmalia, 
tanggal 9 Desember 2015). 

 
Jawaban serupa dan sama juga disampaikan oleh Alifian, Friska, Putri 

indah sari, Laurentia Nysabel, Anita Dinda, Joko Purwanto, Tara, Falisha, Sherly, 

Ahmed , Raveda, Ridha Hanifah, Amanda Putri, SEndy Novitasari, Revi Ayu, 

Jordan Ferdi, Nandya Putri H, Delvi Indah, Verdian Putri, Shania Bella, Andrean 

Bayu, dan Putri Indah Sari. 

Berdasarkan dari jawaban tersebut dapat dianalisis sehubungan dengan 

setting komunikasi yang dipersiapkan oleh guru BK bahwa kegiatan layanan 

konseling telah dipersiapkan dengan baik.  Hal ini menandakan konseling di 

SMKN 3 sudah cukup bagus dan professional.  Setting dan hal-hal yang 

diperlukan dalam proses komunikasi telah dipersiapkan dengan baik seperti materi 

rencana pelaksanaan bimbingan konseling, media maupun materi pelayanan.  
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Sedangkan untuk pertanyaan nomor 2 tentang bagaimana sikap atau 

penampilan guru BK/konselor dalam melaksanakan bimbingan belajar tersebut, 

berikut hasil pernyataanya.  

“..penampilannya bagus, ramah,  dan menyenangkan dan tegas.”  
(Wawancara dengan Rahmalia, tanggal 9 Desember 2015). 

 
Jawaban yang hampir sama juga disampaikan oleh beberapa siswa lain 

yaitu  Alifian,  Putri indah sari, Anita Dinda, Joko Purwanto, Tara, Falisha, 

Sherly, Ahmed, Raveda, Ridha Hanifah, Amanda Putri, Sendy Novitasari, Revi 

Ayu, Jordan Ferdi, Nandya Putri H, Delvi Indah, Verdian Putri, Shania Bella, 

Andrean Bayu, dan Putri Indah Sari. 

 
Selain menyenangkan guru BK atau ibu Tantiana juga rapi dan sopan 

seperti pernyataan dari  subyek siswa berikut ini. 

“Menurut saya sudah rapi dan sopan, guru seharusnya memang 
berpakaian rapi dan sopan.(Wawancara dengan Friska Ananta , tanggal 9 
Desember 2015). 

 
Akan tetapi terdapat pula pernyataan siswa  yang lain dari temannya yaitu  

bahwa ibu Tantiana  mempunyai sikap  

percaya diri dan ceria, tapi terkadang  garing.    (Wawancara dengan 
Laurentiea Nizyabel GL, tanggal 9 Desember 2015) 
 
Berdasarkan dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sebagiaan 

besar  siswa mempunyai pandangan positif tentang guru BK yaitu bu Tantiana.  

Pembawaan dari ibu Tantiana sebagian besar menyatakan cukup menyenangkan 

karena beliau selalu tampak rapi, sopan, ceria, disiplin dan mempunyai 

kepercayaan diri yang kuat.   Meskipun nampaknya ada juga siswanya yang 
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merasa sedikit ada rasa bosan.  Akan tetapi sebagian besar siswa tampak akrab 

dengan  ibu Tantiana.   Karena selain sebagai guru BK  ibu Tantiana ikut aktif 

dalam kegiatan  kesiswaan, sehingga beliau bisa langsung mengikuti 

perkembangan pergaulan siswa di waktu sekarang ini.  

Untuk menciptakan komunikasi yang baik perlu mengemas pesan dengan 

hal-hal yang sangat penting bagi komunikator (Dasrun Hidayat, 2012:3) seperti 

empati, kebaikan dan sopan santun, audible atau kemampuan untuk bisa 

didengarkan dan dimengerti dengan baik, sifat rendah hati atau humble dan 

sebagainya. Keberhasilan komunikasi efektif sangat tergantung dari kemampuan 

pengirim pesandalam mengemas pesan yang disampaikan. Dalam hal ini ibu 

Tantiana sudah berhasil dalam  hal tersebut. 

Selain wawancara dengan siswa, hasil analisis tentang setting penerapan 

komunikasi juga  didapat dari wawancara langsung dengan guru BK.  Berikut 

jawaban beliau untuk pertanyaan nomor 1, 2 dan 3 untuk guru BK dalam satu 

pernyataan sebagai berikut. 

“untuk  layanan bk , kami memang tidak mematok harus di tempat kelas 
atau ruang bk.  Bahkan justru di luar jam pelajaran itulah anak-anak 
curhatnya lebih bebas.  Dan kebetulan sekali saat ini saya juga menjadi 
pembina pramuka.  Jadi begini, ada kesepakatan  antara guru bk bahwa 
kita  memberi kebebasan kepada anak-anak untuk  curhat dengan guru 
lain.  Seperti misalnya ibu Yayuk di jurusan busana dan kebetulan jadi 
pembina paskibra, anak-anak didik beliau bisa curhat ke saya, demikian 
juga dengan anak-anak didik saya yang jurusan akomodasi perhotelan 
bisa curhat ke beliau.  Dan kita tetap memantau dan saling komunikasi 
antar guru bk, Jadi kalau anak-anak kita bermasalah bisa kita atasi 
bersama-sama. Untuk target sasaran kegiatan komunikasi saya memang 
menyesuaikan dengan tujuan dari layanan itu sendiri, tentu saja ada 
beberapa target atau tujuan yang harus dicapai.  Sedangkan untuk bahan 
dan pesan  juga saya tentukan juga sesuai dengan program yang telah 
ditentukan dalam setiap perencanaan pelaksanaan layanan belajar.” 
(Wawancara dengan Ibu Tantiana, tanggal 5 Januari 2016) 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Ibu Tantiana 

dalam hal ini tidak terlalu berpedoman pada rencana pelaksanaan layanan 

bimbingan konseling yang telah menjadi bagian dalam pelaksanaan bimbingan 

konseling di sekolah.  Akan tetapi dari pernyataan beliau setting penerapan 

komunikasi beliau kembangkan sendiri berdasarkan apa yang beliau butuhkan.  

Seperti siapapun yang membutuhkan layanan beliau tidak harus dari jurusan yang 

ada, demikian juga tempat dan media yang beliau gunakan dalam layanan.  Oleh 

karena itu fleksibel  dalam komunikasi dalam hal ini sangat ibu Tantiana 

perhatikan. 

Selain dengan komunikasi langsung ibu Tantiana juga memanfaatkan  

teknologi komunikasi yang saat ini sudah menjadi  kebutuhan di kalangan anak 

muda yaitu media sosial.  Melalui media sosial inilah ibu Tantiana dan juga guru 

BK yang lain bisa lebih dekat lagi dengan siswa-siswa yang membutuhkan 

layanan atau bimbingan konseling di luar jam sekolah.  Alat komunikasi berupa 

handphone atau telepon genggam merupakan salah satu media yang cukup 

mendukung dalam hal ini. 

 

Gambar 3.3   Handphone sebagai alat komunikasi bimbingan konseling 

Alat  komunikasi dan media komunikasi  sosial  yang diikuti saat ini 

merupakan media sosial yang diikuti oleh  siswa di usia remajanya.  BBM, 
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facebook, SMS dan beberapa fasilitas jejaring sosial lainnya.  Saat ini guru BK 

menyediakan grup-grup di jejaring sosial tersebut untuk memudahkan komunikasi 

yang lebih akrab dengan siswanya. 

Ibu Tantiana mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara untuk 

pertanyaan nomor 4 sebagai berikut ini. 

saat saya tidak menentukan sarana dan media yang pasti, informasi 
sangat gampang diperoleh, anak-anak dengan mudah dapat mengakses 
segala informasi dari internet.  Selain itu pergaulan di dunia maya juga 
luar biasa luasnya.  Dampak-dampak yang ditimbulkan juga tentunya ada 
baik negatif maupun positif.  Nah, dari hal tersebut maka saya sendiri 
punya pemikiran, bahwa sekarang ini anak-anak sangat mudah mendari 
ilmu di luar formal atau di luar sekolah seperti tentang masalah 
kewanitaan bisa langsung akses dari internet.  Lain dengan jaman dahulu.  
Dulu ibu-ibu mudah masih sulit untuk mencari ilmu dan tentang 
perawatan bayi sekarang dengan mudah sekali hal tersebut bisa diketahui 
dari internet.  Sehingga kalau saya bisa gambarkan.  Anak-anak jaman 
sekarang sebenarnya lebih bisa membekali diri dengan  ilmu-ilmu yang 
bermanfaat. Kalau anak wanita bisa tentang kerumah tanggaan, 
kewanitaan dan sebagainya.  Sehingga ketika mereka melangkah ke 
jenjang yang lebih dewasa lagi sebenarnya sudah lebih banyak ilmu 
dibandingkan dengan remaja jaman dahulu.  Hal ini sangatlah membantu 
dalam bimbingan dan layanan di sekolah. “ 
 
(Wawancara dengan Ibu Tantiana, tanggal 5 Januari 2016) 

Sedangkan untuk pertanyaan nomor 5 tentang seting penerapan 

komunikasi persuasif,   berikut hasil pernyataan beliau.  

“untuk masalah waktu curhat, kita juga punya grup di BBM, whatsap, dan 
SMS dan beberapa  media sosial lain.  Hal itu memang sengaja kita 
berikan agar keleluasaan komunikasi  lebih mudah dan tidak dibatasi oleh 
ruang dan waktu”. Saya tidak membuat settingan dalam layanan . karena 
saya berpedoman seperti air mengalir saja. 
(Wawancara dengan Ibu Tantiana, tanggal 5 Januari 2016) 

  
Menganalisis dari pernyataan dari ibu Tantiana tersebut pemikiran-

pemikiran beliau akan kesiapan anak-anak di usia remaja seharusnya lebih siap 

dan lebih mapan dibandingkan dengan remaja jaman dahulu bila dilihat dari sisi 
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positif dari  media jejaring sosial saat ini.  Komunikasi yang dijalin antara guru 

dan siswa selain lebih terbuka. Siswa juga bisa mencari bekal dan kedewasaan diri 

melalui media sosial yang saat ini  sangat disukai oleh kalangan remaja dan 

dewasa.  Dari media ini sebaiknya diambil sisi positif yang  setidaknya menjadi 

bekal yang positif untuk melangkah menghadapi  kehidupan  sosial di masyarakat.  

Anak-anak di usia remaja jika malu harus mengetahui tentang hal-hal yang 

dulunya tabu ditanyakan pada orang tua karena rasa malu atau keterbatasan oleh 

adat. Setidaknya sekarang ini bisa mengakses atau mencari jawaban di dalam 

dunia internet.  Akan tetapi hal tersebut juga harus dibekali dengan nilai-nilai 

moral yang harus juga dibekali kepada  remaja.  Karena dengan komunikasi yang 

sangat terbuka ini juga memberikan dampak negatif yang justru bisa merusak  

jiwa dan psikologi usia remaja. 

Peran serta dari orang tua dan guru BK sangatlah penting dalam 

pendampingan dalam hal  era komunikasi yang terbuka ini.  Masuknya informasi 

dan komunikasi jarak jauh yang sangat mudah membuat  akses dan mudahnya 

anak-anak di usia remaja menjadi lebih rentan akan pengaruh dan saling 

mempengaruhi.   Oleh karena itu komunikasi yang positif dari guru dan orang tua 

untuk selalu memberikan komunikasi yang persuasi dan memberi motivasi  agar 

senantiasa memberikan pendampingan positif kepada para remaja sangatlah 

diperlukan. 

Media komunikasi dan pelaksanaan komunikasi persuasif ini tampaknya  

cukup berhasil dalam memberikan motivasi  kepada siswa.   Penggunaan setting 

ataupun media dalam memotivasi  merupakan salah satu faktor untuk keberhasilan 
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anak didik dalam belajar. Dimyati (1994:228) mengatakan bahwa proses belajar 

siswa dapat dipengaruhi oleh: 

1)  Faktor intern meliputi, sikap terhadap belajar,  motivasi, konsentrasi, mengolah 

bahan ajar, rasa percaya diri, kemampuan berprestasi, menggali hasil belajar 

yang tersimpan. Pada kasus ini, ibu Tantiana mencoba untuk selalu 

memberikan motivasi tanpa adanya batasan waktu.  Rasa percaya diri yang 

ditumbuhkan kepada siswa nampaknya benar-benar  bisa dirasakan. 

2) Faktor ekstern meliputi: guru, sarana dan prasarana pembelajaran, kebijakan 

sekolah, lingkungan sekolah, kurikulum. Kebijakan sekolah dalam 

pendampingan siswa yang bermasalah membuat hal tersebut dapat mengurangi 

permasalahan-permasalahan kesulitan belajar ataupun permasalahan pribadi 

yang menghambat aktivitas belajar.   

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa motivasi merupakan penyebab 

keberhasilan peserta didik dalam belajar. Motivasi merupakan faktor linier (batin) 

berfungsi menimbulkan, mendasari, mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi 

dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga besarnya 

motivasi akan semakin besar kesuksesan belajarnya. Seorang siswa yang besar 

motivasinya akan giat berusaha, tampak gigih dan tidak mau menyerah, giat 

membaca buku-buku untuk meningkatkan prestasinya untuk memecahkan 

masalahnya. Sebaliknya siswa yang motivasinya lemah tampak acuh tak acuh dan 

mudah putus asa, perhatian tidak tertuju pada pelajaran, suka mengganggu kelas, 

dan sering meninggalkan kelas akibatnya banyak mengalami kesulitan belajar. 

Berdasarkan dari data dokumentasi, observasi dan hasil wawancara di atas, 

setting penerapan komunikasi persuasife  yang dilakukan oleh ibu Tantiana 
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selaku guru BK tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.  Dengan bantuan media 

jaringan internet yaitu media sosial seperti BBM, WA maupun  aplikasi yang 

lain, komunikasi antara siswa dan guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

khususnya pada jurusan akomodasi perhotelan di SMKN 3  Malang cukup 

berjalan dengan baik. 

2. Proses Penerapan Pola Komunikasi Persuasif 

  Proses penerapan komunikasi persuasif dilakukan sudah sesuai dengan 

pelaksanaan pembelajaran.   Setiap  proses pembelajaran atau layanan guru BK 

atau ibu Tantiana sudah mempersiapkan dengan baik.   RPP atau rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan media dan alat pembelajaran digunakan dalam 

proses pembelajaran.  Penggunaan media komputer dengan program power point 

sangat mendukung dalam hal  komunikasi yang disampaikan oleh guru BK. 

Tentang proses penerapan  komunikasi tak lepas dari pesan-pesan yang 

disampaikan oleh guru BK/konselor dalam bimbingan belajar itu.  Berikut ini 

hasil wawancara pada pertanyaan nomor 3 pertanyaan untuk siswa kepada 

sejumlah siswa yang menyatakan sebagai berikut. 

“pesan untuk jangan pernah menyerah untuk menggapai sesuatu dan 
bagaimana kita mengenali diri kita sendiri (Wawancara dengan Rahmalia ayu 
lestari, tanggal 9 Desember 2015 

 
 
Demikian juga dinyatakan oleh siswa yang lain, 
 
“pilih teman, jadikan mesin cita-cita” (Wawancara dengan Anita Dinda, 
tanggal 9 Desember 2015 
 
Siswa wanita lain menyatakan sebagai berikut. 
 
“….menjadi anak yang lebih bersemangat lagi, (Wawancara dengan 
Falisha Sonya, tanggal 9 Desember 2015) 
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“Selalu mengajarkan dan menasehati bagaimana menjadi orang yang 
menyenangkan dan tidak sombong. (Wawancara dengan Tara Aisyah, 
tanggal 9 Desember 2015 
 
 
Sedangkan salah satu siswa laki-laki mendapat pesan sebagai berikut 
 
“tentang motivasi dan tujuan kedepannya, 
(Wawancara dengan Joko Purwanto, tanggal 9 Desember 2015) 
 
Ada lagi siswa yang mendapat pesan seperti ini, 
 
“Bisa mengenali diri sendiri” 
(Wawancara dengan laurentia, tanggal 9 Desember 2015) 
 
“bu Tanti mengajarkan macam kecerdasan, beliau juga mengajarkan saya 
agar selalu tersenyum dan ramah….”,  
(Wawancara dengan Sherly, tanggal 9 Desember 2015) 
 
“…semangatlah dalam menuntut ilmu,  
jangan mudah putus asa dalam melakukan sesuatu…. “ 
(Wawancara dengan Revi ayu, tanggal 9 Desember 2015) 
 
“Banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh guru BK…..” 
(Wawancara dengan Shania, tanggal 9 Desember 2015) 
 
“1. Tidak boleh mengalah oleh waktu, 2.Tidak ada manusia yang bodoh 
(Wawancara dengan Andrean Bayu, tanggal 9 Desember 2015) 

 
Tiga orang siswa menjawab dengan pernyataan yang sama 
 
“tergantung dengan materi yang dibahas, 
(Wawancara dengan Ridha, Amanda, Sendy, tanggal 9 Desember 2015) 
 
 Empat siswa menjawab dengan jawaban yang mirip yaitu 
 
“teruslah belajar, meskipun rintangannya besar, dan tidak boleh malas” 
(Wawancara dengan Alfian, Triska amanta, Putri indah sari, Dea RL, 
tanggal 9 Desember 2015) 
 
Tiga siswa yang lain juga menjawab jawaban yang mirip yaitu 
 
“penglaman akan memberi motivasi dan nasehat yang lebih baik” 
 
(Wawancara dengan Ahmed, Raveda, dan Jordan,  tanggal 9 Desember 
2015) 
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Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa setiap siswa mendapat 

pesan yang berbeda. Hal tersebut disesuaikan dengan permasalahan  yang terjadi 

pada siswa tersebut.   Komunikasi persuasif harus bisa mengerti tentang 

permasalahan setiap siswa.  Padahal setiap siswa tidak semua mempunyai 

permasalahan yang sama oleh karena itu ibu Tantiana menerapkan pesan yang 

berbede-beda disesuaikan dengan karakter dan permasalahan siswa masing-

masing. Secara sederhana suatu pesan dinilai persuasif bila isi pesan, struktur 

pesan dan format penyajian pesan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

khalayak sasaran (Ritonga, 2005:11). 

Berikut tentang pertanyaan mengenai pesan-pesan yang disampaikan oleh 

Guru BK/konselor dalam berkomunikasi dengan kalian selama bimbingan belajar 

 
 

 

Gambar  3.4 Penggunaan Power Point 

Pada proses pelaksanaan pembelajaran guru sudah menyiapkan dengan  

sungguh-sungguh hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari hasil 



91 

 

wawancara dengan guru BK untuk pertanyaan nomor 1 sampai dengan 10 tentang 

proses penerapan komunikasi sebagai berikut. 

 “saya tidak selalu memperkenalkan diri di setiap layanan, lhaa gimana, 
khan anak-anak sudah mengenal saya.  Yaaa hanya di awal awal  
kegiatan pembelajaran dulu.  Jelas pada pelaksanaan saya menjelaskan 
tujuan kegiatan layanan bimbingan belajar kepada siswa.   Saya juga 
memberi kesempatan kepada siswa untuk memperkenalkan diri dan 
mengemukakan masalanya.  Saya jarang menggunakan symbol-simbol 
sebagai proses komunikasi , ya karena kadang-kadang siswa nanti malah 
jadi binggung.  Dalam pelaksanaan tentu tidak ada unsur paksaaan, dan 
saya selalu menciptakan sauna komunikasi yang hidup dan segar penuh 
humor  pada siswa.  Saya buat pesan-pesan itu saya kemas dengan 
komunikasi atau bahasa yang mudah dipahami oleh mereka.  Untuk isi, 
struktur, format pesan tidak selalu saya tata .  tidak,  saya lihat karakter 
siswa dulu kepribadiannya dan sebagainya, banyak faktor.  Dan di akhir 
pelaksanaan konseli saya selalu melalukan penilaian/pengukuran dan 
menggunakan instrument penilaian terhadap pelaksanaan prose dan hasil 
komunikasi dalam memecahkan permasalahan siswa.” 
(Wawancara dengan Ibu Tantiana, tanggal 5 Januari 2016) 

 
Proses layanan bimbingan belajar, telah dilakukan dengan baik oleh ibu 

Tantiana, meskipun ada beberapa hal yang tidak beliau lakukan seperti 

pengenalan diri karena dianggap pengenalan diri sudah cukup dilakukan ketika 

pertama kali  pengenalan di awal-awal pertemuan pada pelaksanaan pembelajaran.  

Sedangkan pada pertemuan berikutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan.  

Simbol-simbol  dalam proses komunikasi kadang tidak diberikan karena dianggap 

bisa membingungkan siswa.   

Selain pernyataan tersebut berikut hasil wawancara untuk pertanyaan 

nomor 4 untuk siswa tentang  proses komunikasi persuasif dalam layanan 

bimbingan belajar dilakukan oleh guru BK/Konselor di sekolah.  Berikut 

pernyataan siswa untuk proses komunikasi dalam layanan bimbingan konseling. 
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“prosesnya di sekolah kita dipanggil, kalau di luar jam sekolah 
kita di sms, maupun  pake media medsos lain,”” (Wawancara dengan 
Rahmalia, tanggal 9 Desember 2015). 

 
Jawaban serupa juga disampaikan oleh beberapa siswa lain yaitu  Alifian,  

Putri indah sari, Anita Dinda, Joko Purwanto,  Sherly, Ahmed, Ridha Hanifah, 

Amanda Putri, Sendy Novitasari, Revi Ayu, Delvi Indah, Verdian Putri, Shania 

Bella, Andrean Bayu, dan Putri Indah Sari. 

 
Jawaban agak sedikit berbeda yaitu,  
 
“…prosesnya kita dibina dengan baik dan diberi pengarahan 

dengan bahasa yang apa yaa baik baik..””. (Wawancara dengan Joko 
Purwanto, tanggal 9 Desember 2015). 

 
Jawaban tersebut serupa dengan yang dinyatakan oleh Tara Aisyah,  

Felisha sonya, Raveda, Dea Tampubolon, Jordan ferdi Hasan, Nandia Putri H,  

Choiriah, Ayu Krisna Marty,  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses 

persuasif dilakukan dengan berbagai cara ada yang dengan tatap muka secara 

langsung, dengan menggunakan media sosial dan sebagainya.  Sementara sasaran 

pesan persuasif yang dimaksud adalah efek yang diharapkan dari kemasan pesan 

yang berisi fakta dan penjelasan mengenai fakta. Dampak atau pengaruh yang 

dimaksud ada tiga, yaitu pengetahuan, pamahaman, dan perilaku. Mengenai ketiga 

efek ini, ada yang mengelompokkannya ke dalam efek kognitif, afektif, dan 

konatif. Untuk efek yang terakhir ini, ada yang menyebutnya efek behavioral dan 

psikomotorik, yang artinya sama saja yaitu efek perilaku. 

Jadi, makna pesan persuasif  sangat luas dan kompleks.  Banyak aspek 

yang harus dipenuhi hingga suatu pesan menjadi persuasif. Namun, secara 
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sederhana suatu pesan dinilai persuasif bila berisi isi pesan, struktur pesan, dan 

format penyajian pesan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khalayak 

sasaran (Ritonga, 2005:11). 

Isi pesan, yang dalam istilah Hoeta Soehoet (2002:35) adalah isi 

pernyataan, haruslah memperhatikan; materi, lambang komunikasi, etika, estetika, 

dan ras keadilan. Struktur pesan berkaitan dengan pernyataan dimana informasi 

yang penting akan ditempatkan. Apakah akan ditempatkan di awal, tengah atau 

akhir. Pertimbangan penempatan pesan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

khalayak memahami pesan yang akan dikomunikasikan (Ritonga, 2005:24). 

Berdasarkan paparan data dapat dianalisis bahwa proses penerapan 

komunikasi persuasif  secara formal sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran.  Ibu Tantiana sudah mempersiapkan persiapan pelaksanaan 

pembelajaran dengan persiapan pesan, bahasa, media,  informasi, dan komponen 

layanan lainnya.   

Ibu Tantiana tidak selalu menggunakan simbol-simbol dan lambang 

dengan pertimbangan digunakan yang lebih mudah untuk dikomunikasikan 

sedangkan apabila kurang komunikatif  tidak terlalu digunakan.  Proses 

komunikasi tidak terlalu  secara formal  karena ibu Tantiana lebih membuat 

komunikasi persuasif dengan  komunikasi  tidak terlalu formal agar lebih dekat 

dengan komunikan (penerima).  Dalam hal ini proses layanan komunikasi 

persuasif tetap pada mengacu pada layanan komunikasi untuk bimbingan 

konseling siswa yaitu. 

Layanan Orientasi, merupakan layanan yang memungkinkan siswa 

memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang 
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dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya siswa di 

lingkungan yang baru itu.  Pada layanan ini proses komunikasi yang diberikan 

adalah pada siswa kelas X.  Karena kelas ini merupakan  kelas baru, siswanya 

masih belum terlalu mengenal akan kondisi sekolah barunya. Oleh karena itu 

fungsi guru BK sangatlah berperan untuk menjelaskan tentang lingkungan di 

SMKN 3 khususnya jurusan yang dipilih oleh siswa. 

Selanjutnya adalah layanan Informasi, merupakan layanan yang 

memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi (seperti 

informasi belajar, pergaulan, jabatan, pendidikan lanjutan.  Dalam hal ini ibu 

Tantiana melakukan pendampingan baik di dalam sekolah maupun di luar jam 

sekolah.  Selain itu.  Karena jenjang sekolah mulai dari kelas X, XI sampai kelas 

XII dipegang oleh guru yang sama akan lebih memudahkan dalam memahami dan 

memberikan informasi kepada siswa tentang hal tersebut. 

Layanan Penempatan dan Penyaluran, merupakan layanan yang 

memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat 

(misalnya penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, 

jurusan/program studi, program latihan, magang, kegiatan ko/ekstra kurikuler. 

Banyak sekali kasus siswa kelas X memilih jurusan atau program studi bukan 

karena bakat atau keterampilannya akan tetapi karena teman atau tidak punya 

pendirian.  Oleh karena itu fungsi dari guru BK adalah memberi gambaran dan 

penyaluran  yang tepat.  Pada kasus di SMKN 3 hal ini sering terjadi siswa 

jurusan tertentu akhirnya berpindah ke jurusan lain karena dirasa kurang tepat.   

Layanan Pembelajaran, merupakan layanan yang memungkinkan siswa 

mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi 



95 

 

belajar yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai 

aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Pada layanan pembelajaran ini di 

SMKN 3 khusus pada kurikulum 2013 ini memberi peluang agar siswa mendapat 

layanan kebiasaan atau kebutuhan belajar yang lebih baik.  Misalnya siswa yang 

punya bakat pada bahasa Inggris meskipun di jurusan Boga atau Akomodasi 

Perhotelan haruslah diarahkan agar lebih baik dan lebih menonjol lagi bakatnya 

dalam bidang tersebut. 

Layanan Konseling Perorangan, merupakan layanan yang memungkinkan 

siswa mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara perorangan) untuk 

mengentaskan permasalahan yang dideritanya dan perkembangan dirinya. 

Layanan Bimbingan Kelompok, merupakan layanan yang memungkinkan 

sejumlah siswa secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh 

bahan dan membahas pokok bahasan (topik) tertentu untuk menunjang 

pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, serta untuk pengambilan 

keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. 

Layanan Konseling Kelompok, merupakan layanan yang memungkinkan 

siswa (masing-masing anggota kelompok) memperoleh kesempatan untuk 

pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. 

(Depdiknas, 2007:6-8). 

Berdasarkan dari temuan dan analisis di atas maka proses layanan 

bimbingan pada jurusan akomodasi perhotelan sudah sesuai dengan layanan 

bimbingan yang sudah ditentukan.  Selain itu ibu Tantiana juga mengembangkan 

komunikasi persuasif  yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan 

perkembangan jaman pada masa sekarang.  Komunikasi persuasif  yang  
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dikembangkan menggunakan media yang mudah diterima dikalangan remaja dan 

memudahkan informasi yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak pada usia tersebut.. 

3. Hambatan dan Evaluasi penerapan komunikasi persuasif 

Hambatan yang  dialami oleh guru BK dalam proses komunikasi persuasif 

dapat ditangani dengan selalu mengikuti perkembangan informasi dan komunikasi 

yang saat ini dilakukan di kalangan remaja.  Hambatan pesan, bahasa maupun 

prasangka bisa diminimalisir dengan mengerti perkembangan perkembangan yang 

bahasa remaja seperti bahasa gaul dan sebagainya.  Prasangka  negatif bisa 

ditangani dengan komunikasi yang lebih kekeluargaan dengan tidak menghakimi 

siswa dengan kesalahannya. Akan tetapi dengan   komunikasi bijak yang bersifat 

luwes sehingga siswa lebih merasa nyaman dan tidak dibebani dengan stress yang 

tidak bisa ditanganinya. Untuk masalah hambatan pada pertanyaan nomor 5  

hampir siswa semua menyatakan  sebagai berikut: 

“menurutku tidak sulit, gampang dipahami” (Wawancara dengan 
Rahmalia, tanggal 9 Desember 2015). 

 
Jawaban serupa dan sama juga disampaikan oleh Alifian, Friska, Putri 

Indah Sari, LAurentia Nysabel, Anita Dinda, Joko Purwanto, Tara, Falisha, 

Sherly, Ahmed , Raveda, Ridha Hanifah, Amanda Putri, SEndy Novitasari, Revi 

Ayu, Jordan Ferdi, Nandya Putri H, Delvi Indah, Verdian Putri, Shania Bella, 

Andrean Bayu, dan Putri Indah Sari. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut siswa tidak terlalu mengalami  

hambatan dalam komunikasi dengan guru BK.  Siswa cukup memahami apa yang 

disampaikan yang disampaikan BK.    
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Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan  penyampai atau komunikan, 

yaitu guru BK. Ibu Tantiana dalam pelaksanaannya mengalami beberapa 

hambatan-hambatan dalam komunikasi persuasif diantaranya, 1) Gangguan 

mekanis: hambatan berupa suara-suara yang disengaja atau tidak pada saat 

komunikasi berlangsung.  Hal ini terjadi bila suasana kelas bising atau ramai.  

Akan tetapi hal tersebut jarang  terjadi.  Kemudian ada Gangguan Sematis: 

Hambatan berasal dari pemakaian kata-kata atau istilah yang menimbulkan salah 

paham.  Hal tersebut bila terjadi adanya bahasa yang tidak dimengerti.  Karena 

siswa sekarang ini banyak menggunakan istilah baru, sehingga guru BK juga 

harus mengetahui istilah-istilah tersebut agar bisa masuk dalam komunikasi yang 

lebih bersahabat.   

“untuk hambatan dalam komunikasi, yaaa sedikit ada sih, kadang anak-
anak itu kalau sms pakai bahasa gaul,  atau bahasa anak muda, terus ada 
singkatan-singkatan  yang kadang saya tidak mengerti, tapi hal tersebut 
tidak terlalu sulit, karena  saya cepat belajar dan menanyakan ke anak 
yang lainnya atau ke anak saya sendiri. Hambatan komunikasi tersebut 
relatif bisa saya atasi. 
(Wawancara dengan Ibu Tantiana, tanggal 5 Januari 2016) 

Selain itu ada kepentingan (Interest): Hambatan yang menyangkut pada 

masalah kepentingan komunikan atau berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

komunikan.  Misalnya adanya kenakalan remaja, karena kurangnya perhatian 

orang tua.  Pada saat itu ibu Tantiana memberikan ceritanya sebagai berikut. 

“Oleh karena apa yang diceritakan sangat pribadi sekali, maka saya 
menyediakan waktu luang di luar jam pelajaran.  Di luar jam-jam tersebut 
anak-anak leluasa bahkan , maaf menceritakan hal setabu apapun , yang 
telah dilakukannya dengan sang pacarnya kepada saya , dan hal tersebut 
saya tamping sebagai seorang sahabat.  Saya tidak mengejudge.. atau 
menghakimi, bahkan tidak langsung saya  cecar.  Tapi saya dengarkan, 
agar mereka terasa nyaman dalam bercerita.” 
(Wawancara dengan Ibu Tantiana, tanggal 5 Januari 2016) 
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Hambatan lain adalah prasangka (Prejudice): Hambatan yang terjadi 

karena adanya komunikan yang memiliki prasangka negatif terhadap komunikator 

dan menentang komunkator yang hendak berkomunikasi. Hal ini banyak terjadi 

karena faktor dari dalam keluarga siswa.  Banyak kasus-kasus perceraian dalam 

keluarga sangat mempengaruhi kejiwaan siswa. Sehingga prasangka siswa ke 

pada orang lain kurang baik.  Rasa tidak percaya, dan kebingungan dalam hal ini 

sangat mempengaruhi siswa. Hal ini disebabkan karena emosi komunikan tidak 

mampu berpikir secara subyektif terhadap segala gagasan atau pesan yang 

disampaikan oleh komunikator (Effendy, 1992:132). 

 
“untuk yang ini hambatannya kadang siswa terlalu tertutup dan pendiam 
sekali sehingga perlu waktu untuk bisa memahaminya.” 
(Wawancara dengan Ibu Tantiana, tanggal 5 Januari 2016  

Setelah pelaksanaan layanan bimbingan konseli selanjutnya guru BK 

selalu melakukan evaluasi dan  tindak lanjut sebagai bahan  untuk peningkatan 

motivasi belajar siswa.  Berikut hasil wawancara dengan guru BK tentang 

hambatan dan evaluasi penerapan komunikasi persuasif. 

Evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur sejauhmana keberhasilan 

suatu program komunikasi. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan bertitik tolak dari 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, apakah tercapai atau tidak, atau 

apakah tingkat pencapaiannya cukup tinggi atau rendah. Berikut jawaban untuk 

pertanyaan nomor 3 yang ditujukan untuk guru BK tentang tindak lanjut atas hasil 

evaluasi/refleksi pelaksanaan proses dan hasil komunikasi. 

“ya…. Saya selalu melakukan evaluasi atau refleksi mengenai penerapan 
proses dan hasil komunikasi dalam memecahkan permasalahan siswa.” 
 (Wawancara dengan Ibu Tantiana, tanggal 5 Januari 2016)  
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Jadi dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan pola komunikasi 

persuasif guru BK dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa dapat mengukur 

keberhasilan kegiatan komunikasi yang telah dilakukan, yaitu untuk mengetahui 

hasil proses komunikasi, apakah cukup efektif sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan, apakah ada perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku pada target 

sasaran (siswa) sesuai dengan yang diinginkan, serta apakah ada hambatan dalam 

proses komunikasi. Berdasarkan evaluasi ini akan memberikan makna terhadap 

penerapan pola komunikasi persuasif. 

Evaluasi dan tindak lanjut selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang 

dari layanan  yang diperlukan hal tersebut disampaikan dalam wawancara berikut 

ini. 

“untuk evaluasi dan tindak lanjut selalu kami lakukan agar  motivasi 
belajar siswa lebih meningkat sehingga prestasi belajarpun menjadi lebih 
baik lagi.  Tindak lanjut bisa dilakukan dengan motivasi-motivasi lain di 
luar kemkampuan yang mereka miliki, seperti bakat, minat dan 
sebagainya.  Kesimpulannya guru BK selalu  memberikan yang terbaik 
untuk siswanya. 
. 
(Wawancara dengan Ibu Tantiana, tanggal 5 Januari 2016) 

Berdasarkan dari analisis di atas, hambatan komunikasi berupa gangguan 

mekanis, sematis, interest dan prasangka dapat di atasi dengan baik.  Evaluasi 

dilakukan untuk mengukur keberhasilan layanan dan bimbingan konseling 

sehingga proses komunikasi persuasif sudah berjalan efektif.  Siswa dapat belajar 

dan meningkatkan prestasi belajarnya dengan lebih baik lagi. 

Secara keseluruhan dari pembahasan yang dikemukakan di atas pola 

komunikasi persuasif yang diterapkan oleh guru bimbingan konseling pada siswa 

kelas X jurusan akomodasi perhotelah di SMKN 3 Malang menggunakan 
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beberapa pola atau model komunikasi. Pola komunikasi model Aristoteles yang 

menyatakan bahwa tiga unsur dasar proses komunikasi, yaitu pembicara (speaker), 

pesan (message), dan pendengar (listener) juga digunakan dalam proses persuasi.  

Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi retoris yang 

kini lebih dikenal dengan komunikasi publik (public speaking) atau pidato. Semua 

bentuk komunikasi publik melibatkan persuasi. Aristoteles tertarik menelaah sarana 

persuasi yang paling efektif dalam pidato. 

Menurut Aristoteles (Mulyana, 2004:135), persuasi dapat dicapai oleh siapa 

anda (etos-keterpercayaan anda), argumen anda (logos-logika dalam pendapat 

anda), dan dengan memainkan emosi khalayak (pathos-emosi khalayak). Emosi 

khalayak dalam hal ini adalah siswa dalam posisi di kelas di saat pembelajaran. 

Dengan kata lain, faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek 

persuasif Persuasi berlangsung melalui pada siswa ketika dikelas diarahkan pada 

keadaan emosi. Di samping itu, model komunikasi ini juga berfokus pada 

komunikasi yang bertujuan (disengaja) yang terjadi ketika seseorang berusaha 

membujuk orang lain untuk menerima pendapatnya. Ketika di dalam proses 

pembelajaran ibu Tantiana secara otomatis akan berupaya untuk menerapkan 

komunikasi persuasi model ini. Sehingga secara klasikal  pesan yang disampaikan 

yang berkaitan dengan bimbingan konseling dapat diterima secara umum atau 

klasikal. 

Selain model Aristoteles  pola komunikasi yang paling sesuai dengan model 

komunikasi ibu Tantiana adalah  model komunikasi Berlo. model SMCR, 

kepanjangan dari Source (sumber), Message (pesan), Channel (saluran), dan 

Receiver (Penerima). Sebagaimana dikemukakan Berlo (dalam Mulyana, 
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2004:150), sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seseorang ataupun 

suatu kelompok. Pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam suatu kode simbolik, 

seperti bahasa atau isyarat. Saluran adalah medium yang membawa pesan, dan 

penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi. Ibu Tantiana dalam hal 

ini juga menggunakan pesan baik secara langsung maupun dengan menggunakan 

media sosial, atau baik pesan tertulis maupun lisan. 

Menurut model Berlo (Mulyana, 2004:150), sumber dan penerima pesan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu: keterampilan, komunikasi, sikap, 

pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Pesan dikembangkan berdasarkan elemen, 

struktur, isi, perlakuan, dan kode. Salurannya berhubungan dengan panca indra, 

yaitu: melihat, mendengar, menyentuh, membaui, dan merasai (mencicipi).  Model 

ini lebih bersifat organisasional alih-alih mendeskripsikan proses karena tidak 

menjelaskan umpan balik. Salah satu kelebihan model Berlo adalah bahwa model 

ini tidak terbatas pada komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan 

berbagai bentuk komunikasi tertulis.  Ibu Tantiana dalam hal ini juga tidak terbatas 

pada proses pembelajaran di kelas dalam komunikasi persuasinya juga berbicara 

secara pribadi dengan siswa yang bermasalah baik secara face to face  maupun 

melalui media..  

Ibu Tantiana juga juga mengajak atau membujuk siswa sebagai salah satu 

rangsangan  dengan pengarahan. Hal tersebut sesuai dengan teori Steward L. 

Tubbs dan Sylvia Moss (dalam Hidayat, 2012:36) menguraikan ada tiga model 

dalam komunikasi, yaitu: 1) Model komunikasi linier (one-way communication), 

dalam model ini komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan 

melakukan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. 
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Komunikasinya bersifat monolog.  Jika siswa sudah merespon akan terjadi umpan 

balik  seperti pada Model komunikasi interaksional. Sebagai kelanjutan dari 

model yang pertama, pada tahap ini sudah terjadi feedback atau umpan balik. 

Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog, dimana setiap 

partisipan memiliki peran ganda, dalam arti pada suatu saat bertindak sebagai 

komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan. Komunikasi yang 

terjadi secara tatap muka (face to face). Komunikasi berbentuk verbal atau bahasa 

atau kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus, dan penggunaan isyarat. 

Proses feedback dan efek pun pada bentuk komunikasi ini dapat diterima secara 

langsung pula. Komunikasi langsung biasanya terjadi spontanitas, tidak terstruktur 

dan sering berakhir pada perubahan sikap atau perilaku. Misalnya, ibu Tantiana 

tak segan mengadakan komunikasi di luar ruangan, seperti pada saat 

esktrakurikuler pramuka maupun di luar jam sekolah.  

 Model selanjutnya adalah komunikasi transaksional yang dilakukan oleh 

ibu Tantiana. Dalam model ini, komunikasi dilakukan  apabila permasalahan  

siswa sangat pribadi dan hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan 

(relationship) antara dua guru dan siswa.. Pandangan ini menekankan bahwa 

semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat 

dikomunikasikan.  Termasuk antara guru dan siswa .  Guru BK dalam hal ini 

mewakili orang tua  sekaligus pendidik di sekolah. Oleh karena itu harus terjalin 

komuniksi yang baik jika tidak lembaga pendidikan ini berada dalam keadaan 

statis. 

Dari berbagai model komunikasi yang dibuat atau dirancang oleh para ahli 

komunikasi sebagaimana telah diuraikan di atas, unsur-unsur model dan hubungan 
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antara berbagai unsur tersebut bergantung pada perspektif yang digunakan si 

pembuat model. Pandangan dari suatu perspektif akan menampilkan dimensi-

dimensi tertentu, sementara pengamatan dari sudut pandang berbeda akan 

menyoroti aspek-aspek komunikasi yang berbeda dengan derajat yang berbeda 

pula. Model-model komunikasi tersebut pada dasarnya menekankan pada proses 

komunikasi, bahwa komunikasi adalah pengiriman pesan dari A ke B. Akibatnya 

perhatian utama mereka terpusat pada medium, saluran, pengirim, penerima, 

gangguan, dan umpan balik (feedback), dimana semua istilah-istilah tersebut 

terkait dengan proses pengiriman pesan. 

Dalam kaitan dengan penelitian ini, model atau pola komunikasi yang 

dipergunakan sebagai acuan atau rujukan dalam menelaah fokus masalah 

penelitian mengacu pada model komunikasi Aristoteles dan model Berlo. Dua 

model komunikasi ini sedikit banyak dapat dipergunakan sebagai pendekatan 

dalam mengkaji atau menelaah fokus masalah penelitian ini, yaitu penerapan pola 

komunikasi persuasif guru BK dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

 

 


