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 Komunikasi adalah peristiwa sosial, peristiwa yang terjadi ketika 

manusia berinteraksi dengan orang lain. Setiap melakukan komunikasi 

bukan hanya menyampaikan isi pesan tetapi juga menentukan tingkat 

hubungan interpersonal. Mulyana (2011) menegaskan bahwa “orang yang 

tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan akan 

“tersesat‟, karena ia tidak sempat menata dirinya dalam suatu lingkungan 

sosial”. Aneka masalah dalam komunikasi muncul bukan karena perasaan 

yang dialami oleh seseorang, melainkan seseorang tersebut gagal mengkomunikasikannya 

secara efektif. Kesulitan mengkomunikasikan perasaan secara efektif, bisa berakibat pada 

kegagalan dalam proses komunikasi dan  membuat seseorang bermasalah dalam hubungan 

sosial yang mungkin berujung pada kondisi terjauhkan dari teman-temannya atau terisolasi.  

Berdasarkan hasil angket sosiometri untuk keperluan pembentukan kelompok belajar 

dan pertemanan yang diberikan kepada siswa kelas 7 MTs Negeri 2 Purworejo, ada 11 siswa  

dari 288 siswa yang tersebar di 9 kelas berkedudukan terisolir yaitu posisi siswa tidak ada 

yang memilih. Siswa yang terisolasi ini secara umum mengalami kesulitan berkomunikasi 

dengan kawan sehingga menjadi tidak tenar dan kurang familier bagi teman-temannya. Bisa 

dinyatakan mereka ini adalah  siswa yang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal 

rendah, ditandai merasa gugup apabila berbicara dengan orang yang belum dikenal, merasa 

gemetaran bila berhadapan dengan orang banyak, tidak berani mengemukakan pendapat di 

depan umum, dan takut mendapat kritikan. Siswa yang bermasalah tersebut perlu 

mendapatkan bantuan layanan penempatan untuk belajar secara lebih efektif terbebas dari 

tekanan rasa malu dan takut, melalui bimbingan kelompok misalnya. 

Bimbingan kelompok sebagai proses pemberian bantuan kepada individu melalui 

suasana kelompok yang memungkinkan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dan berbagi 

pengalaman dalam upaya pengembangan wawasan, sikap dan atau keterampilan yang 

diperlukan dalam upaya mencegah timbulnya masalah atau upaya pengembangan pribadi. 

Siswa diharapkan dapat menggunakan dan mengembangkan kemampuannya secara optimal, 

membuat pilihan-pilihan yang tepat dan bijaksana, dapat mengatasi masalah yang 

dihadapinya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bimbingan kelompok bisa dilakukan 

dengan teknik permainan simulasi yang dibuat dengan  tujuan-tujuan tertentu misalnya untuk 

membantu siswa mempelajari pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan aturan-aturan 

sosial (Romlah,2006).  

Permainan simulasi ini menggabungkan antara dua teknik, yaitu teknik bermain peranan 

dan teknik diskusi. Pada dasarnya hampir sama dengan permainan peranan, tetapi dalam 

permainan simulasi terkadang pemainnya menghalangi pemain lainnya. Dalam permainan 

ini, para pemainnya berkelompok dan berkompetisi untuk mencapai satu tujuan dengan 



menaati peraturan tertentu. Bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik permainan 

simulasi merupakan salah satu cara untuk merefleksikan realitas kehidupan sehari-hari 

melalui suasana bermain.  Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang berguna bagi anak dalam 

mengembangkan sikap percaya diri, tanggung jawab, terbuka, kooperatif, menghargai orang 

lain, kejujuran, dan spontanitas. Kegiatan bermain memberikan pengalaman bagi siswa 

karena siswa akan menyerap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya.  

Selaras dengan manfaat bermain menurut Desmita (2007) adalah untuk 

mengembangkan aspek sosial anak. Bermain dengan teman sebayanya dapat membuat anak 

belajar dalam membangun hubungan sosial dan mengatasi berbagai persoalan yang 

ditimbulkan oleh hubungan tersebut. Dalam kegiatan bermain tersebut, anak juga dapat 

memahami dan mengerti maksud dari tindakan orang lain, peka terhadap ekspresi wajah, 

suara, dan gerakan tubuh yang ditunjukkan orang lain, dan mampu memberikan respon secara 

positif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian anak mulai terlatih untuk 

mengungkapkan ide dan perasaannya dalam situasi yang santai dihadapan teman-temannya.  

Selain itu proses bimbingan yang terjadi di dalam permainan dapat mengubah tingkah 

laku, sikap, dan pengalaman. Nilai–nilai yang diperoleh siswa karena terlibat dalam 

melakukan permainan (simulasi) akan melekat di dalam diri siswa. Hal itulah yang dapat 

mendukung siswa dalam meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonalnya.(*) 

 


