
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komunikasi Interpersonal 

1. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi mencakup pengertian yang luas dari sekedar wawancara. Setiap 

bentuk tingkah laku mengungkapkan pesan tertentu, sehingga juga 

merupakan sebentuk komunikasi. Sedangkan Rogers bersama Kuncaid 

(Cangara, 2010) mendefinisikan bahwa komunikasi adalah suatu proses 

dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran 

informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada 

saling pengertian yang mendalam. 

 

Secara sempit komunikasi diartikan sebagai pesan yang dikirimkan seseorang 

kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk mempengaruhi 

tingkah laku penerima. Setiap bentuk komunikasi setidaknya dua orang saling 

mengirimkan lambang-lambang yang memiliki makna tertentu. Lambang-

lambang tersebut bisa bersifat verbal berupa kata-kata, atau bersifat nonverbal 

berupa ekspresi atau ungkapan tertentu dan gerakan tubuh  

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide, gagasan atau pesan-pesan 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara lisan maupun tulisan untuk 

tujuan tertentu. 
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2. Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Pada hakikatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara 

komunikator dan komunikan. Komunikasi ini paling efektif mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku seseorang. Komunikasi interpersonal bersifat dialogis. 

Artinya, arus balik terjadi langsung. Komunikator dapat mengetahui 

tanggapan komunikan saat itu juga. Komunikator mengetahui tanggapan 

komunikan saat itu juga. Komunikator mengetahui secara pasti apakah 

komunikasinya positif, negatif, berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil maka 

komunikator dapat memberi kesempatan komunikan untuk bertanya seluas-

luasnya. 

 

Menurut Cangara (2010) komunikasi Interpersonal merupakan proses 

komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. 

Sedangkan definisi umum komunikasi interpesonal menurut Enjang (2009: 

68) adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi yang lain secara langsung, 

baik verbal maupun nonverbal.  

 

Selain itu, Kellerman dan Peter (2001) dalam bukunya Interpersonal 

Communication mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai 

komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang memiliki karakteristik 

yaitu komunikasi terjadi dari satu orang ke orang lain, komunikasi 

berlangsung secara tatap muka dan isi dari komunikasi itu merefleksikan 

karakter pribadi dari tiap individu itu sebaik hubungan dan peran sosial 

mereka. 
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Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua 

orang atau lebih secara langsung (tatap muka) dan terjadi timbal balik secara 

langsung pula baik secara verbal maupun non-verbal. 

 

3. Ciri-Ciri Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal bersifat dialogis, dalam arti arus balik antara 

komunikator dengan komunikan terjadi langsung, sehingga pada saat itu juga 

komunikator dapat mengetahui secara langsung tanggapan dari komunikan, 

dan secara pasti akan mengetahui apakah komunikasinya positif, negatif dan 

berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil, maka komunikator dapat memberi 

kesempatan kepada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya. 

 

Menurut Kumar (dalam Wiryanto, 2005: 36) bahwa ciri-ciri komunikasi 

interpersonal yaitu: 

a. Keterbukaan (openess), yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati 

informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan interpersonal; 

b. Empati (empathy), yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. 

c. Dukungan (supportiveness), yaitu situasi yang terbuka untuk 

mendukung komunikasi berlangsung efektif. 

d.  Rasa positif (positivenes), seseorang harus memiliki perasaan positif 

terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan 

menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. 

e. Kesetaraan atau kesamaan (equality), yaitu pengakuan secara diam-

diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai 

sesuatu yang penting untuk disumbangkan. 
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Berdasarkan paparan diatas mengenai ciri-ciri komunikasi interpersonal, 

dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi interpersonal, agar diperoleh 

komunikasi yang efektif maka dibutuhkannya keterbukaan (opennes), empati 

(empathy), sikap mendukung (supportivenes), rasa positif (positivenes) dan 

kesetaraan (equality). 

 

4. Pentingnya Komunikasi Interpersonal 

 

Sebagai makhluk sosial, komunikasi interpersonal sangat penting bagi 

kebahagiaan hidup kita. Jhonson (Supratiknya, 2003:9) menunjukkan 

beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi interpersonal dalam 

rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia, yaitu sebagai berikut : 

1. Komunikasi interpersonal membantu perkembangan intelektual dan 

sosial kita; 

2. Identitas dan jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan 

orang lain; 

3. Dalam rangka menguji realitas disekeliling kita serta menguji kebenaran 

kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang di dunia disekitar 

kita, kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian 

orang lain tentang realitas yang sama; 

4. Kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas 

komunikasi atau hubungan kita dengan orang-orang lain, lebih-lebih 

orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh signifikan (significant figure) 

dalam hidup kita. 
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Jadi, secara tidak langsung dengan berkomunikasi individu akan mengenali 

jati dirinya. Komunikasi juga memberikan berbagai informasi yang dapat 

membantu individu untuk belajar dan mengembangkan kemampuan 

intelektualnya. Kondisi mental seseorang juga dipengaruhi oleh kualitas 

komunikasinya. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial komunikasi 

interpersonal merupakan hal yang penting bagi individu. 

 

5. Fungsi Komunikasi Interpersonal 

Tanpa kita sadari, keberadaan komunikasi interpersonal telah berperan aktif 

dalam kehidupan, bahkan tidak sedikit manusia yang melakukan praktik 

komunikasi interpersonal ini.  

Menurut Enjang (2009: 77-79) komunikasi Interpersonal memiliki fungsi 

yaitu : 

a. Memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis. Dengan komunikasi 

inetrpersonal, kita bisa memenuhi kebutuhan sosial atau psikologis kita; 

b. Mengembangkan kesadaran diri. Melalui komunikasi interpersonal akan 

terbiasa mengembangkan diri; 

c. Matang akan konvensi sosial. Melalui komunikasi interpersonal kita 

tunduk atau menentang konvensi sosial; 

d. Konsistensi hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi 

interpersonal kita menetapkan hubungan kita. Kita berhubungan dengan 

orang lain, melalui pengalaman dengan mereka, dan melalui percakapan–

percakapan bersama mereka; 

e. Mendapatkan informasi yang banyak. Melalui komunikasi interpersonal, 

kita juga akan memperoleh informasi yang lebih. Informasi yang akurat 
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dan tepat waktu merupakan kunci untuk membuat keputusan yang 

efektif; 

f. Bisa mempengaruhi atau dipengaruhi orang lain. 

 

B. Pengertian Bimbingan Konseling dan Pendekatan Behavioral 

1. Pengertian bimbingan dan konseling 

Menurut Prayitno (1995) menyatakan bahwa Bimbingan adalah proses 

pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang 

atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa; 

agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya 

sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang 

ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dan 

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara 

dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-

kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal 

ini konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan 

kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan 

menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi 

maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli dapat belajar bagaimana 

memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang 

akan datang. 

 

Jadi, dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling 

adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang profesional 

dalam hal ini adalah seorang konselor kepada seorang konseli atau lebih, 

dimana bimbingan dan konseling ini adalah untuk memandirikan konseli 
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dalam menyelesaikan masalahnya serta dapat mengembangkan kemampuan 

yang dimilikinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

 

Ada dua macam pemberian bantuan yang diberikan jika dilihat dari jumlah 

konseli yang diberi bantuan, yaitu konseling perseorangan dan bimbingan- 

konseling kelompok. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

bimbingan kelompok dalam praktek aplikasi penelitian. 

 

2. Pendekatan Behavioral 

Pendekatan konseling behavioral adalah pendekatan yang berfokus pada 

tingkah laku klien yang luas cakupannya. Sering kali seseorang mengalami 

kesulitan karena tingkah laku yang kurang atau berlebihan dari kelaziman. 

Konselor yang mengambil pendekatan tingkah laku berupaya membantu klien 

mempelajari cara bertindak yang baru dan tepat, atau membantunya 

mengubah atau menghilangkan tindakan yang berlebihan. Cormier dkk 

(dalam Gladding, 2012), mengungkapkan bahwa pendekatan behavioral juga 

berguna dalam menangani kesulitan yang berhubungan dengan kegelisahan, 

stres, kepercayaan diri, hubungan dengan orang tua, dan interaksi sosial.  

 

James & Gilliland (dalam Gladding. 2012) menjelaskan bahwa Pada 

dasarnya, pendekatan behavioral diarahkan pada tujuan-tujuan memperoleh 

tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta 

memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Seorang 

konselor dapat mengambil beberapa peranan, bergantung pada orientasi 

tingkah lakunya dan tujuan klien. Bagaimanapun juga umumnya konselor 

yang menggunakan pendekatan behavioral, aktif di dalam sesi konseling. 

Sebagai hasilnya, klien belajar, tidak belajar, atau mempelajari ulang cara 
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berperilaku yang spesifik. Dalam proses itu, konselor berfungsi sebagai 

konsultan, guru, penasihat, fasilitator, dan pendukung. 

 

Konselor behavioral memberikan instruksi atau memberikan tenaga 

pendukung di lingkungan klien yang membantu proses perubahan. Konselor 

behavioral yang efektif bekerja dari suatu perspektif yang luas dan 

melibatkan klien di dalam setiap tahapan konseling. Pada dasarnya konselor 

ingin membantu klien untuk menyesuaikan diri dengan baik terhadap kondisi 

kehidupannya, dan mencapai tujuan pribadi dan profesionalnya. Langkah 

besar dalam pendekatan behavioral adalah bahwa konselor dan klien 

mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. 

 

Satu aspek yang penting dari peran klien dalam pendekatan behavioral adalah 

klien didorong untuk bereksperimen dengan tingkah laku baru dengan 

maksud memperluas perbendaharaan tingkah laku adaptifnya. Dalam terpi, 

klien dibantu untuk menggeneralisasikan dan mentransfer belajar yang 

diperoleh di dalam situasi konseling ke dalam situasi di luar konseling. 

konseling ini belum lengkap apabila verbalisasi-verbalisasi tidak atau belum 

diikuti oleh tindakan-tindakan. Klien harus berbuat lebih dari sekedar 

memperoleh pemahaman-pemahaman, sebab dalam pendekatan ini klien 

harus bersedia mengambil resiko. Masalah-masalah dalam kehidupan nyata 

harus dipecahkan dengan tingkah laku baru di luar konseling,berarti fase 

tindakan merupakan hal yang esensial. Keberhasilan dan kegagalan usaha-

usaha menjalankan tingkah laku baru adalah bagian yang vital dari perjalanan 

konseling. 

C. Teknik Assertive Training 
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1. Pengertian Assertive Training 

Assertive training merupakan salah satu teknik dalam terapi behavioral. 

Menurut Willis (2004) terapi behavioral berasal dari dua arah konsep yakni 

Pavlovian dari Ivan Pavlov dan skinerian dari B.F Skinner. Mula-mula terapi 

ini dikemabangkan oleh Wolpe untuk menanggulangi neurosis. Neurosis 

dapat dijelaskan dengan mempelajari perilaku yang tidak adaptif melalui 

proses belajar. Dengan kata lain perilaku yang menyimpang bersumber dari 

hasil belajar di lingkungan.  

  

Willis (2004) menjelaskan bahwa assertive training merupakan teknik dalam 

konseling behavioral yang menitikberatkan pada kasus yang mengalami 

kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai dalam menyatakannya. Assertive 

Training adalah suatu teknik untuk membantu klien dalam hal-hal berikut: 

a. Tidak dapat menyatakan kemarahan atau kejengkelannya; 

b. Mereka yang sopan berlebihan dan membiarkan orang lain mengambil 

keuntungan padanya; 

c. Mereka yang mengalami kesulitan berkata “tidak”; 

d. Mereka yang sukar menyatakan cinta dan respon positif lainnya; 

e. Mereka yang merasakan tidak punya hak untuk menyatakan pendapat 

dan pikirannya. 

Selain itu Gunarsih (2007) dalam bukunya Konseling dan Psikoterapi 

menjelaskan pengertian latihan asertif yaitu prosedur latihan yang diberikan 

kepada klien untuk melatih perilaku penyesuaian sosial melalui ekspresi diri 

dari perasaan, sikap, harapan, pendapat, dan haknya. 

 Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

assertive training atau latihan asertif adalah prosedur latihan yang diberikan 
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untuk membantu peningkatan kepercayaan diri dalam mengkomunikasikan 

apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan pada orang lain namun tetap 

menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. 

 

2. Perilaku Asertif 

Perilaku asertif merupakan terjemahan dari istilah assertiveness atau 

assertion, yang artinya titik tengah antara perilaku non asertif dan perilaku 

agresif. Frensterhim dan Baer, mengatakan bahwa orang yang memiliki 

tingkah laku atau perilaku asertif orang yang berpendapat dari orientasi dari 

dalam, memiliki kepercayan diri yang baik, dapat mengungkapkan pendapat 

dan ekspresi yang sebenarnya tanpa rasa takut dan berkomunikasi dengan 

orang lain secara lancar. Sebaliknya orang yang kurang asertif adalah mereka 

yang memiliki ciri terlalu mudah mengalah atau lemah, mudah tersinggung, 

cemas, kurang yakin pada diri sendiri, sukar mengadakan komunikasi dengan 

orang lain, dan tidak bebas mengemukakan masalah atau hal yang telah 

dikemukakan. 

 

Nelson dan Jones (2006) menjelaskan bahwa perilaku asertif adalah perilaku 

yang merefleksikan rasa percaya diri dan menghormati diri sendiri dan orang 

lain. hal ini sejalan dengan pengertian perilaku asertif yang dikemukakan oleh 

Alberti dan Emmons, yaitu perilaku asertif meningkatkan kesetaraan dalam 

hubungan sesama manusia, yang memungkinkan kita untuk menunjukkan 

minat terbaik kita, berdiri sendiri tanpa hatrus merasa cemas, 

mengeekspresikan perasaan kita dengan jujur dan nyaman, melatih 

kepribadian kita yang sesungguhnya tanpa menolak kebenaran dari orang 

lain. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku asertif 

adalah perilaku sesesorang dalam hubungan antar pribadi yang menyangkut, 

emosi, perasaan, pikiran serta keinginan dan kebutuhan secara terbuka, tegas 

dan jujur tanpa perasaan cemas atau tegang terhadap orang lain, tanpa 

merugikan diri sendiri dan orang lain. 

 

3. Tujuan Assertive Training 

Teknik assertive training dalam pelaksanaannya tentu memiliki beberapa 

tujuan yang ingin dicapai oleh konselor dan klien. Day (2008) menjelaskan 

bahwa assertive training membantu klien belajar kemandirian sosial yang 

diperlukan untuk mengekspresikan diri mereka dengan tepat.  

Sedangkan menurut Corey (2009) terdapat beberapa tujuan assertive training 

yaitu : 

a. Mengajarkan individu untuk menyatakan diri mereka dalam suatu cara 

sehingga memantulkan kepekaan kepada perasaan dan hak-hak orang 

lain;  

b. Meningkatkan keterampilan behavioralnya sehingga mereka bisa 

menentukan pilihan apakah pada situasi tertentu perlu berperilaku seperti 

apa yang diinginkan atau tidak;  

c. Mengajarkan pada individu untuk mengungkapkan diri dengan cara 

sedemikian rupa sehingga terefleksi kepekaanya terhadap perasaan dan 

hak orang lain; 

d. Meningkatkan kemampuan individu untuk menyatakan dan 

mengekspresikan dirinya dengan enak dalam berbagai situasi sosial; 

e. Menghindari kesalahpahaman dari pihak lawan komunikasi. 
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Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan latihan 

assertif adalah untuk melatih individu mengungkapkan dirinya, 

mengemukakan apa yang dirasakan dan menyesuaikan diri dalam 

berinteraksi sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman 

dalam berkomunikasi. 

 

4. Manfaat Assertive Training  

Menurut pendapat Corey (2009), manfaat latihan asertif yaitu membantu bagi 

orang-orang yang:  

a. tidak mampu mengungkapkan kemarahan dan perasaan tersinggung; 

b. menunjukkan kesopanan yang berlebihan dan selalu mendorong  orang 

lain untuk mendahuluinya ; 

c. memiliki kesulitan untuk mengatakan “tidak”;  

d. mengalami kesulitan untuk mengungkapkan afeksi dan respon-respon 

positif lainnya merasa tidak punya hak untuk memiliki perasaan-perasaan 

dan pikiran-pikiran sendiri. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat 

latihan asertif adalah membantu peningkatan kemampuan 

mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan pada 

orang lain namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan 

orang lain. 

 

 

 

5. Tahapan Pelaksanaan Assertive Training 

Pelaksanaan assertive training memiliki beberapa tahapan atau prosedur yang 

akan dilalui ketika pelaksanaan latihan. Pada umumnya teknik untuk 
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melakukan latihan asertif, mendasarkan pada prosedur belajar dalam diri 

seseorang yang perlu diubah, diperbaiki dan diperbarui. Masters (Gunarsih, 

2007) meringkas beberapa jenis prosedur latihan asertif, yakni: 

1. Identifikasi terhadap keadaan khusus yang menimbulkan persoalan pada 

pasien atau klien. 

2. Memeriksa apa yang dilakukan atau dipikirkan pasien atau klien pada 

situasi tersebut. 

3. Dipilih sesuatu situasi khusus di mana pasien atau klien melakukan 

permainan peran (role play) sesuai dengan apa yang ia perlihatkan. 

4. Terapis memberikan umpan balik secara verbal, menekankan hal yang 

positif dan menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai ( tidak cocok, 

inadekuat) dengan sikap yang baik dan dengan cara yang tidak 

menghukum atau menyalahkan. 

5. Terapis memperlihatkan model perilaku yang lebih diinginkan, pada 

pasien atau klien menerima model perilaku jika sesuai ( terjadi 

pergantian peran). 

6. Terapis membimbing, menjelaskan hal-hal yang mendasari perilaku yang 

diinginkan. 

7. Selama berlangsung proses peniruan, terapis meyakinkan pernyataan 

dirinya yang positif yang diikuti oleh perilaku. 

8. Pasien atau klien kemudian berusaha untuk mengulangi respon tersebut. 

9. Terapis menghargai perkembangan yang terjadi pada pasien atau klien 

dengan strategi “pembentukan”(shaping) atau dukungan tertentu yang 

menyertai pebentukan respon baru. 
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(Langkah nomor lima, enam, tujuh dan delapan, diulang sampai terapis 

dan pasien atau klien puas terhadap respon-responnya yang setidaknya 

sudah berkurang ansietasnya dan tidak membuat pernyataan diri(self-

sentiment) yang negatif.) 

10. Sekali pasien atau klien dapat menguasai keadaan sebelumnya 

menimbulkan sedikit ansietas, terapis melangkah maju ke hierarki yang 

lebih tinggi dari keadaannya yang menjadi persoalan. 

11. Kalau interaksinya terjadi dalam jangka waktu lama, harus dipecah 

menjadi beberapa bagian yang diatur waktunya. Selanjutnya terapis 

bersama pasien atau klien menyusun kembali urutan keseluruhannya 

secara lengkap. 

12. Diantara waktu-waktu pertemuan, terapis menyuruh pasien atau klien 

melatih dalam imajinasinya, respon yang cocok pada beberapa keadaan. 

Kepada mereka juga diminta menyertakan pernyataan diri yang terjadi 

selama melakukan imajinasi. Hasil apa yang dilakukan pasien atau klien, 

dibicarakan pada pertemuan berikutnya. 

13. Pada saat pasien atau klien memperlihatkan ekspresi yang cocok dari 

perasaan-perasaannya yang negatif, terapis menyuruhnya melakukan 

dengan respon yang paling ringan. Selanjutnya pasien atau klien harus 

memberikan respons yang kuat kalau respon tidak efektif. 

14. Terapis harus menentukan apakah pasien atau klien sudah mampu 

memberikan respon yang sesuai dari dirinya sendiri secara efektif 

terhadap keadaan baru, baik dari laporan langsung yang diberikan 

maupun dari keterangan orang lain yang mengetahui keadaan pasien atau 

klien. 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa assertive training 

merupakan terapi perilaku yang dirancang untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan individu yang diganggu kecemasan dengan 

berbagai teknik yang ada agar individu tersebut dapat memiliki perilaku 

asertif yang diinginkan. 

 

D. Teknik Assertive Training dalam Bimbingan dan Konseling 

Menurut Peters dan Shertzer (Willis, 2004) bimbingan merupakan proses 

bantuan terhadap individu agar ia memahami dirinya dan dunianya, sehingga 

dengan demikian ia dapat memanfaatkan potensi-potensinya. Sedangkan 

pengertian konseling menurut Willis (2004) adalah upaya yang diberikan 

seorang pembimbing yang telah berpengalaman, terhadap individu-individu 

yang membutuhkannya, agar individu tersebut dapat berkembang potensinya 

secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. 

 

Dalam pelaksanaan praktek bimbingan dan konseling diperlukan berbagai 

pendekatan-pendekatan konseling. Menurut Willis (2004) pendekatan 

konseling (counseling approach) disebut juga teori konseling merupakan 

dasar bagi suatu praktek konseling. Pendekatan itu dirasakan penting karena 

jika dapat dipahami berbagai pendekatan atau teori-teori konseling, akan 

memudahkan dalam menentukan arah proses konseling. 

 

Dalam pelaksanaan praktek konseling terdapat berbagai macam pendekatan 

konseling dengan teknik-teknik konseling yang terdapat didalamnya. Salah 
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satu tekniknya yaitu assertive training yang merupakan bagian dari terapi 

tingkah laku.  

 

2. Teknik Assertive Training Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Interpersonal 

Pada hakikatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara 

komunikator dan komunikan. Komunikasi ini paling efektif mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku seseorang. Komunikasi interpersonal bersifat dialogis. 

Artinya, arus balik terjadi langsung. Komunikator dapat mengetahui 

tanggapan komunikan saat itu juga. Komunikator mengetahui tanggapan 

komunikan saat itu juga. Komunikator mengetahui secara pasti apakah 

komunikasinya positif, negatif, berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil maka 

komunikator dapat memberi kesempatan komunikan untuk bertanya seluas-

luasnya. 

 

Siswa dikatakan memiliki kemampuan dalam komunikasi interpersonal yang 

efektif apabila ia mampu menanggapi informasi yang diterima dengan senang 

hati dalam menghadapi hubungan interpersonal, dapat berempati, artinya 

mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, mendukung komunikasi 

berlangsung efektif, memiliki rasa positif, yaitu memandang diri dan orang 

lian secara positif serta menghargai orang lain. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri 

komunikasi itu sendiri yaitu menurut Kumar (Wiryanto, 2005) bahwa ciri-ciri 

komunikasi interpersonal tersebut yaitu: 

a. Keterbukaan (openess), yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati 

informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan interpersonal; 

b. Empati (empathy), yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. 



28 
 

c. Dukungan (supportiveness), yaitu situasi yang terbuka untuk 

mendukung komunikasi berlangsung efektif. 

d. Rasa positif (positivenes), seseorang harus memiliki perasaan positif 

terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan 

menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. 

e. Kesetaraan atau kesamaan (equality), yaitu pengakuan secara diam-

diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai 

sesuatu yang penting untuk disumbangkan. 

Saat berkomunikasi sangat diperlukan sikap asertif yaitu sikap yang dapat 

mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada 

orang lain. Sehingga diperlukan suatu upaya untuk dapat menumbuhkan sikap 

asertif agar dapat berkomunikasi dengan baik. Assertive Training merupakan 

teknik dalam konseling behavioral yang menitikberatkan pada kasus yang 

mengalami kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai dalam 

menyatakannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Corey (2009) bahwa latihan 

asertif bisa diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal dimana 

individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan 

atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka diperkirakan bahwa upaya meningkatkan 

komunikasi interpersonal siswa dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

assertive training. 

 


